
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
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  Tájépítészeti   Kar 
Szak: Településmérnök 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): master 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
S·T·E·R·N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH  
Fogadóország: Németország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2016. március 1.-május 31. Hónapok száma: 3 

ERASMUS+ támogatás összesen:                         1500         EUR  

Saját hozzájárulás összesen:             900                            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)? 

Szakmai gyakorlatra mentem, a fogadó szervezet megtalálása nehéz volt, de sikerült. 
  

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

Itthonról előre szállást intézni Berlinben nehéz. 
Az ösztöndíj összegéből megfelelő szállást találni nehéz, kérésemre a fogadó cég segített és egy 
kollégánál kedvező áron lakhattam. Szerencsésnek mondhatom magam, nagyon kedves párnál 
lakhattam, akik szinte családtagként kezeltek. Központi helyen laktam, színvonalas lakásban. Itthonról 
olyan ételt és italt érdemes vinni, ami kint nincs vagy nem könnyen szerezhető be – pl. túrórudi, pálinka 
– ezek ajándéknak is jók. Más egyéb minden elérhető Berlinben. 
 

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

Nem volt nehéz beilleszkedni, Berlin egy nemzetközi város, könnyen lehet barátokat (vagy inkább 
ismerősöket) szerezni. A kollégák mind nagyon kedvesek voltak, nagyra értékelték a német tudásomat 
és a szorgos munkát.  Szállásadóimmal megmaradt a jó kapcsolat, kölcsönösen látogatjuk egymást. 
Azonban szakmai gyakorlat alatt én nem ismertem meg olyan sok embert, mint a tanulmányi félév alatt. 
Szakmai gyakorlatos kint tartózkodásnál nem értek el hozzám az Erasmusosoknak szervezett 
programok, mert nem tartoztam egyik kinti egyetemhez sem. 
 

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

Meg voltam elégedve, sok új dolgot tanultam a participatív tervezésről és a városmegújításról. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen, az előírt módon hajtottam végre. 
 



 

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A  2.oldal táblázatát akkor 
adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 

Nem számított már bele tanulmányaimba a szakmai gyakorlat. 
 

7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
A Corvinus – SZIE-s átállás miatt az ügyintézés elég bizonytalan volt. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
A STERN egy berlini nagy tervezőiroda, melyet a város újbóli egyesítése előtt alapítottak. Az egyesítés 
után számos városmegújítási programot ők bonyolítottak le, melyről a kollégák sokat tudnak mesélni és 
kiadványaik is vannak az egyes negyedek történetéről, átalakulásukról.  
Számomra a legérdekesebb a participatív tervezés jelenléte volt, nagyon sok módszert ismerhettem 
meg és részt is vehettem ezek alkalmazásában.  
A várostervezés szociális oldalát nagyon jól meg lehet ismerni, továbbá városmanagement témában is 
sokat lehet tanulni. Külön „ág” a cégen belül a számos Quartiersmanagement iroda, mely egy-egy 
elmaradottabb negyedbe telepített iroda 2-3 fő alkalmazottal. Feladatuk a helyi közösség 
összekovácsolása, programok szervezése, igények felmérése. Nagyon tanulságos! 
Az iroda tervezőprogramokkal való ellátottsága picit hiányos, különösen, ha több gyakornokot 
alkalmaznak egyszerre. 
 

8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Általában 9-5-ig dolgoztam, volt kb. 3-4 projekt, melyekbe besegítettem. Rendszeresen kellett mennem 
a fentebb említett egyik Quartiersmanagement irodába is, mely Berlin egyik külső negyedében volt. 
Nagyon figyeltek, hogy szakmai konferenciákra is elmehessek, havi 1-2 alkalommal.  
Egy átlagos napon 9-re mentem dolgozni, szerdánként 10-től céggyűlés volt, ahol megbeszéltük, hogy 
állnak a projektek. 12-13h fele ebédeltünk, általában az irodaház menzáján, ahol nagyon nagy adagokat 
lehetett enni céges kedvezménnyel. Ilyenkor lehetett olyan kollégákkal is beszélgetni, akikkel különben 
nem dolgoztam együtt. Ha nem kellett terepre menni vagy megbeszélésre, akkor a délutánt az irodában 
töltöttem és a projekteken dolgoztam. 
Munka után eljártam sportolni, vagy olyan részeit fedeztem fel a városnak, ahol még nem jártam. 
Itthonról is voltak kint barátaim illetve új ismerősökre is szert tettem, velük is szerveztünk programokat. 
Berlinben nagyon támogatják a kerékpáros közlekedést, így amint jó idő lett, én is biciklivel jártam 
munkába. Hétvégenként pedig kitűnő biciklis kirándulásokat lehetett tenni a város mellett elhelyezkedő 
tavakhoz.  
 

9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Sok nagyon jó élményem volt, talán a hétvégi biciklis kirándulások voltak a legjobbak, mivel nagyon 
gyorsan nagyon szép természeti környezetbe lehetett kitekerni a belvárosból. A szállásadóim is nagyon 
kedvesek voltak és velük is sok jó programon részt vettem.  
Legrosszabb élményem egy kolléganő volt, aki a külvárosi Quartiersmanagement-ben dolgozott és 
nagyon nehezen lehetett vele együtt dolgozni természete miatt. (Másoknak is nehezen ment.) Sokszor 
volt lekezelő és nem mert rám bízni feladatokat. Szerencsére volt egy másik lány ebben az irodában, 
aki viszont nagyon kedves volt. 
 

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. 

Szakmai fotókat sajnos a céges géppel készítettem. 



 



 



 

 
 
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! 
 


