
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ szakmai gyakorlat 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  
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1. ADATOK 

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

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Mediterranean Agronomic Institute of Chania 

Fogadóország: Görögország 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2016.08.25-2016.10.28. Hónapok száma: 2 

ERASMUS+ támogatás összesen: EUR 1067 

Saját hozzájárulás összesen: EUR 800 

 
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)? 
Az utazás előkészítése kapcsán semmilyen probléma nem merült fel. A fogadóintézmény 
feltétele érvényes felelősségbiztosítás volt, melyet meg tudtam kötni otthon.  
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A szakmai gyakorlat helye egy botanikus kert volt, mely egy felsőoktatási intézményhez 
(Mediterranean Agronomic Institute of Chania) tartozik. Az intézményhez tartozó kollégium 
volt a szállásom a gyakorlat során, ahol a kétágyas szobák ára 200 euro/hónap volt, de ez az 
ár már tartalmazta a reggeli, ebéd és vacsora árát.  
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki 
a helyiekkel és a többi külföldivel? 
A beilleszkedéssel egyáltalán nem volt probléma, nem csupán ERASMUS-os, hanem ott tanuló 
görög diákkal is sikerült kapcsolatot teremteni. 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
A szakmai gyakorlatom során botanikai tudásom gyarapodott a legjobban, a feladatok 
sokrétűek és izgalmasak voltak, de ugyanakkor volt időm megismerkedni a helyi kultúrával. 
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 szakmai gyakorlatomat teljes mértékben elfogadták itthon. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 



 

 

A fogadóintézmény minden szempontból korrekt volt, a diákokkal személyesen foglalkoztak, 
minden problémára hamar sikerült megoldást találni, kíváncsiak voltak a véleményünkre. 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Reggeli után a főépület előtt gyülekezett a kertben dolgozó ERASMUS sereg. Elektra 
Remoundou az ERASMUS koordinátor, valamint a kert vezetője eligazítást adott, kiadta a 
feladatokat mindenkinek. Délelőtt a kertben dolgoztunk, a fő feladat a gyomlálás, ültetés, 
öntözés, festés, metszés, gyümölcsszedés volt. Kettőkor ebédelni indult mindenki, majd ebéd 
után a nagy meleg miatt az irodában folytattuk a munkát. Mindenki kapott egy témát, amiről 
prezentációt kellett készíteni, ezen dolgoztunk leginkább. A munka délután ötkor fejeződött 
be, ezután általában mindenki a tengerpartra ment úszni és napozni. Este hétkor volt a 
vacsora, ezután pedig általában társasjátékoztunk, bementünk a városba, vagy újra a 
tengerpartra. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Hétvégéken általában fogtuk a botanikus kert sátrait és közösen kempingezni mentünk, 
tengerpartra, vagy túrázni, így sikerült bejárni az egész szigetet a két hónap alatt.  Ezek a 
kirándulások, valamint az ott kötött barátságok tartoznak a legjobb élmények közé. 
Legrosszabb élményt nem tudok felidézni. 
 
 
Szak: Tájrendező és Kertépítő Mérnök 
Fogadó cég neve: Mediterranean Agronomic Institute of Chania 
 
 
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; 

X 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. 

 


