
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ szakmai gyakorlat 

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            Tájépítészeti és Település tervezési                            Kar 
Szak: Tájrendező és kertépítő mérnök 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori):  

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

Fogadó ország: Anglia (UK) 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2018.05.25-től, 2018.08.06.-ig 

Hónapok száma: 2,5 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:          1520,00                 EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                              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)? 

Válasz: Egyedül a biztosítás pontos, szükséges paramétereit nem találtam. Az általam között 
biztosítást elfogadták, fent akadás így nem történt. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében? Milyen volt a szállás, 
mit tanácsos itthonról vinni? 

Válasz: A szállást a fogadóhely biztosította, a Student-coordinator segített e szállás 
elfoglalásában. A szálláshely teljesen felszerelt volt. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel és a többi 
külföldivel? 

Válasz: A beilleszkedés könnyen ment, baráti, és szakmai kapcsolatokat egyaránt sikerült 
kiépítenem. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég 
által kiadott feladatok színvonalával? 

Válasz: Az intézmény magas színvonalon kezeli a hallgatók oktatását. Workshopok és heti 
rendszerességgel feladatok, szakmai kirándulások részese lehettem. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? Válasz: 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! ) 

*Gyakorlaton voltam, melynek elismertetésére szükségem nem volt 
 



 

 

 
7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei - 

 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

A fogadócég egy tapasztalt csapattal tart fent egy kiemelkedően jó nevű kertet. A gyakorlat 
során a növényanyag nevelése/fenntartása, és az ezt feltáró infrastruktúra elemek kezelése 
volt az, amivel kapcsolatban lényegesen bővít(h)ettem tudásomat. 
 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
6.00 Ébredés, reggeli 

7:30 Munkakezdés 

9:30 15p teaszünet 

12:00 60p ebédszünet 

15:30 Munka befejezése, elpakolás 

16:00 Szabad program a kertben, vagy a szálláson. Főzés, olvasás, szórakozás, ect. 

 
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 

Legjobb: Bizalom a munkámmal szemben, a kapott felelősség, és pozitív visszajelzés a 
munkámra. 
Legrosszabb: Atrocitás, és kommunikációs problémák más hallgatókkal (1szeri alkalom) 
 
11. Egyéb fontos megjegyzés 
12. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt és a külügyi honlapra 
és/vagy a faliújságra kitehető. 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Kérem nyilatkozzon, hogy a beszámolóját megoszthatjuk-e az Erasmus+ program iránt 
érdeklődő hallgatókkal (kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másik verziót törölje): 

 hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt 
érdeklődő hallgatók megkaphassák, elolvashassák. 

Köszönöm! 
 
Szak:  Tájrendező és Kertépítő mérnök 
Fogadó cég neve: Sir Harold Hillier Gardens  
 
 
Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

megfelelő kockába tegyen X-et): 
 
 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; 

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

 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

x Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 


