
 

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 Kar 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): MA 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Helli Pangalou & Associates Landscape Architects 

Fogadóország: Görögország 

Kinttartózkodás időpontja: 2019.06.17-2019.09.30. Hónapok száma: 3,5 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                         EUR 2323 

Saját hozzájárulás összesen:                                             EUR 900 

Egyéb hozzájárulás:                                                            EUR 400 

 
 
Elhatároztam, hogy tanulmányaim elvégzése után szeretnék még egyszer élni a 

lehetőséggel, hogy külföldön szakmai gyakorlatot szerezzek az Erasmus+ programmal. Utolsó 
félévemben megpályáztam a mobilitást, és a sikeres pályázat után már csak egy fogadó 
intézményt kellett találnom, ahol dolgozhatok. Végül egy athéni iroda válaszolt, hogy 
örömmel biztosítanak számomra egy gyakornoki pozíciót. Ezután elég gyorsan kellett 
elintézni a papírokat, de szerencsémre minden jól alakult.  

A kiutazással kapcsolatban csak a szállás keresés volt egy nehezített pálya, de a 
korábbi tanulmányi és egyéb erasmusos mobilitásaim alatt megismert barátok segítettek, 
adtak pár tippet a görög albárletkereséshez. Végül erasmusu.com oldalon keresztül 
foglaltam le a szállásom.  

Megérkezésem után elég hamar találtam kapcsolatot a többi külföldi 
gyakornokkal, így az erasmus hangulat sem maradt el. Az irodában kicsit nehezebben indult 
el az ismerkedés, mert alapvetően görögül folyik a munka, így csak a rám szabott 
feladatoknál váltottunk angolra. Szerencsére mindenki beszél angolul, így nem volt probléma 
egyáltalán. Az irodában kapott feladatoknak örültem, tudtam fejlődni és tudásomat 
gyarapítottam a mediterrán és szárazságtűrő növényekről, emelett a mediterrán 
gondolkodást is részben sikerült elsajátítani. Az irodának köszönhetően olyan kertekbe, 
parkokba látogattam el, amik meghatározóak a mostani dizájn tendenciák, tájépítészeti 
gondolkodásmód.  

Sok kutatást végeztem különböző tervezési feladatokhoz, emelett volt saját 
tervezési feladatom, ami egy családi ház magánkertje volt. Véleményem szerint a dizájn és a 
tervezési készségeim nagyot fejlődtek, sok eddig megválaszolatlan kérdésemre kaptam 
választ a mentoromtól és végre kaptam visszajelzést a munkámmal kapcsolatban, aminek 
nagyon örültem és nagyon sokat segített, hogy megfelelő önbizalommal és bátorsággal 
tervezzem meg a kertet. Végeredményként az iroda is megvolt velem teljes mértékben 
elégedve.  



 
Nagyon jól éreztem magam, mind szakmailag és magán emberként is olyan 

tapasztalatokat szereztem, amik meghatározóak lesznek a jövőmre nézve. Nagyon sok 
élményt kaptam ettől a várostól, hiszen ez egy nagyszerű város, tele kultúrális tartalommal 
és liberális gondolkodásmóddal, amiért érdemes európainak lenni.  

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt érdeklődő hallgatók 
megkaphassák, elolvashassák. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kari koordinátor felkérése esetén a mobilitás végeztével a 
következő szemeszter elején tartott mobilitási napon prezentációval köteles vagyok segíteni 
a következő ERASMUS+ támogatással kiutazó hallgatók döntését. 
 
Köszönöm! 
 
Dátum: Athén, 2019. október 7. 
 
 
 
Szak: Tájépítész és Kertművész MA  
Fogadó cég neve: Helli Pangalou & Associates Landscape Architects 
 
 
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. 

 


