
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés* 

Erasmus+ szakmai gyakorlat* 
(*Kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másikat törölje) 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  
az Erasmus Iroda részére 

(e-mail: erasmus-out-godollo@szie.hu) 

1. ADATOK 

2. Intézmény: Szent István Egyetem                                        Kar: Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Szak: Tájrendező és Kertépítő mérnöki 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori):  

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Sir Harold Hiller Gardens 

Fogadó ország: Egyesült Királyság 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2016.09.01.-2016.11.18. 
 

Hónapok száma: 3 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                       1560  EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                        300-350  EUR  

Egyéb hozzájárulás:                                                             EUR  

 
2. KÉRDÉSEK 
 
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy 
munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, 
biztosítás)? 
- Különösebb problémám szerencsére nem volt, a munkához szükséges dolgok után kellett kicsit 
mászkálni (megfelelő cipő, ruházat stb.) Illetve még vennem kellett egy bőröndöt is. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében? 
Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
- Nem, mert az intézmény biztosította számomra a szállást. Egy teljesen felszerelt, kifejezetten az ott 
gyakorlatukat végző diákoknak kialakított szálláson kaptam helyet, minden megvolt, amire szükség 
lehetett. Egyedül az ennivalóról kellett saját magunknak gondoskodni. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel? 
- Nagyon gyorsan megtaláltam a közös hangot a többiekkel, sok új barátot szereztem. Hétvégente együtt 
jártunk kirándulni, mindig csináltunk közös programokat, sokat főztünk együtt a többi diákkal. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
- Teljes mértékben. Nagyon sokat tanultam a kint eltöltött időm alatt. Ezt mind szakmai, mind pedig 
személyes értelemben kijelenthetem. Sokkal önállóbbá és felnőttebbé váltam, ha lehet ezt így mondani. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? - Igen. 
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A  2.oldal táblázatát akkor adja le, 
ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) - A teljes szakmai gyakorlatot. 
 



 

7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei - Kicsit későn derült ki a kvóta, de azon kívül minden 
rendben ment.  
 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
- Mindenki hihetetlenül segítőkész volt már az első pillanattól kezdve! Már a kezdetektől fogva a csapat 
teljes értékű tagjaként tartottak számon. Erősség a helyszínen kialakított diákszálló, ami nagyban 
megkönnyítette a dolgomat, hiszen ezért ezzel a résszel nem is kellett foglalkoznom, mert adott volt. 
Illetve a dolgozók magas szakértelme is, nagyon sok új dolgot tanultam meg, növényekről és 
kertészkedésről egyaránt.  
 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
- 6:30 körül próbáltam kelni minden reggel, hogy el tudjak készülni a munkához.  
- 7:30 - találkozó a farmon, ahol összepakoltuk az aznapi munkához szükséges felszereléseket, majd 
8:00 körül már kint voltunk a munkaterületen. Elkezdődött a munka; a vezető kiadta az aznapi feladatokat. 
- 9:30 - teaszünet 
- 9:45 - munka folytatása ebédig. 
- 12:00 - ebédszünet. Ekkor a többi diákkal általában visszamentünk a szállóra ebédelni. 
- 13:00 - ebédszünet vége, munka folytatása. 15:30 körül elkezdtünk összepakolni, majd elindultunk 
vissza a farmra, ahol elpakoltuk az aznapi szerszámokat és gépeket. 
- 16:00 - munkaidő vége. Visszamentünk a szállóra. Kedvtől és naptól függően utána vagy elmentünk 
bevásárolni vagy sétáltunk egyet a kertben. Estefelé gyakran társasjátékoztunk, filmeztünk vagy főztünk 
együtt a többi diákkal.  
- 22:00-23:00 - általában ekkor feküdtem le aludni, attól függően mennyire voltam fáradt. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
- Legjobbnak az egész ott tartózkodásomat mondanám! Hihetetlen élmény volt és nagyon nehéz lenne 
egyet kiemelni. Rengeteget kirándultunk, pl. az Isle of Wight-ra is elmentünk az egyik vasárnap. Hihetetlen 
szép idő volt, hétágra sütött a nap, mi pedig a fehér sziklákat nézve ültünk a parton. Sosem éreztem még 
magam annyira szabadnak! Emellett ott voltak a közös főzések, tartottunk sushi estét, sütöttünk együtt 
almáslepényt meg túrógombócot. Volt szerencsém két hétvégét is Londonban tölteni, amit sose fogok 
elfelejteni! A Tate Modern valami csoda, és a Temzében fókát sem mindennap lát az ember fia. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
- Meglepően jó idő volt. Nagy angol esőzésekre számítottam, de csak egyszer-kétszer áztam el nagyon. 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 

  
Munkába menet egy ködös novemberi reggelen.    London a Tate Modern előtt 
  



 

Név:   
Szak:   
Fogadó egyetem vagy cég neve: Sir Harold Hiller Gardens 
 
3. KINTI SZAKMAI GYAKORLAT ELFOGADÁSA A SZIÉ-n 
 
Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

megfelelő kockába tegyen X-et): 
 

x A szakmai gyakorlat a tanterv része, ezt teljesítettem külföldön, ezért a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, a külföldi tevékenységet a szakmai gyakorlat egy részeként a tanár 
elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, de a külföldi szakmai gyakorlatot a tanár nem fogadja el; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, de a külföldi szakmai gyakorlatot valamilyen tanegységként 
a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, ezért a külföldi szakmai gyakorlatot nem fogadják el. 

 

x A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

 Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 


