
 

 

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 
Szak: Tájépítész és kertművész MA 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): master 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
GM013 Landscape architecture 

 

Fogadóország: Németország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2016 junius 20.-szeptember 20. 

Hónapok száma: 
3 

ERASMUS+ támogatás összesen:                    900              EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                              650 
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)? 

A nyelvi felkészülés nehézséget okozott. 
 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

A szállás biztosítása gondot okozott, csak az utolsó pillanatban, ismerősök segítségével 
találtam a rendelkezésre álló pénz szempontjából megfizethető albérletet. 
A rövid időintervallum megnehezítette, de a nyári időpont könnyítette.  
 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított 
ki a helyiekkel és a többi külföldivel? 

Nehézséget okozott a beilleszkedés az első hónapban, főként nyelvi nehézségek miatt, 
azonban ahogy javult a kommunikáció, igazán mély barátságok alakultak ki. A 
munkakörnyezet, társaság kiemelten jó volt. 
 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy 
szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 



 

 

A fogadó cégben nagyon sokat tanultam, kifejezetten nyitottak voltak, izgalmas, újszerű 
tervezési programokba láthattam bele. A cég munkaköre is egyezett a későbbiekben általam 
preferált munkával. 
 

5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Mivel kis cégnél voltam gyakorlaton, szükség is volt a munkámra, így valóban végrehajtottam 
a gyakorlatot. Teljes feladatcsoportokat kaptam feladatul, a napi 8-10 órát dolgoztam, 
terepen jártam, szakmai nyelvet tanultam Nagyon hasznos 3 hónap volt. 
 
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 gyakorlatot elfogadták a kötelező 4 hetes szakmai gyakorlatként. 
 

6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Az ösztöndíjjal kapcsolatos kommunikáció, szervezés nehézkes volt, illetve az ösztöndíj késői 
érkezése miatt az első hónapban nagy bajban voltam. 

7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
A cég fiatal tájépítészek innovatív csapata, akik sokat pályáznak, a legfrissebb nyugati 
tervezési ’trendeket’ és tapasztalatokat követve terveznek. Sokkal részletesebb műszaki 
dokumentációkat láthattam, és kreatív csapatmunkát. 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
A munkaidő meglepően későn, 10 óra körül kezdődött. 
Projekttől függően az irodában 7-9 óráig rajzoltunk terveket megszakítva kooperációkkal, 
egyeztetésekkel, ebéddel megszakítva. 
Helyszínelés esetén, terepen mértünk fel/koordináltunk munkásokat a kivitelezésben (ami 
kint szintén feladata a tájépítésznek). 
 

9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legrosszabb az első nap volt, amikor hirtelen a német beszéd, új szituáció nagyon 
megijesztett, de később belejöttem. 
A legjobb élményeim a közös gondolkodások, tervezések voltak, valamint a tervezési 
területek látogatása, a terepi munkával kapcsolatok tapasztalatszerzés voltak. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés - 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra 
kitehető.



 

 



 

 

 
 



 

 

 
Szak: Tájépítész és kertművész MA  
Fogadó cég neve: GM013 Landscape architecture 
 
 
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. 

 


