
 

 

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 Településtervezési Kar 
Szak: Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: Schau- und Sichtungsgarten 
Hermannshof e. V. 

Fogadóország: Németország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2019. szeptember 2-től 
2019. november 15-ig 

Hónapok száma: 2,5 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:        1406                            EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                              0 EUR  

Egyéb hozzájárulás:                                                             1135,70 
EUR (gyakornoki fizetés a munkahelyen) 

 

 
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 angol nyelv használatára készültem, de végül elsősorban a németre volt szükségem (mert 
például az amerikai gyakornoktárs visszamondta a gyakorlatát). Nagy fennakadást azonban 
nem okozott. 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Volt egy kis kommunikációs félreértés, hogy a cég nem biztosít, csak ajánl szállásokat és 
segítséget nyújt, így picit későn kezdtem a szervezéshez. Az első szálláson többek közt a 
szállásadó betegsége és távolléte miatt adódtak problémák, ami miatt a harmadik héttől új 
helyre költöztem. Ebben nagy segítséget kaptam a fogadó helytől és az új hellyel teljes 
mértékben meg vagyok elégedve, jobb nem is lehetett volna. Szerencsémre anyagilag is igen 
kedvező volt. Igen jól jártam, de egyértelműen a szállás lehet a legnagyobb kihívás – 
általában kevés szabad hely van és egyre magasabbak az árak, amik német szemmel nézve is 
egyre bosszantóbban magasak…  

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
A nyelvtudás szintje ebben kulcsfontosságú és nálam eleinte nem ment minden olyan simán a 
némettel. A helyi dialektusra sem lehet eléggé felkészülni, bár többnyire odafigyeltek, hogy 
ha velem beszélnek, az számomra is érthető legyen. 



 

 

Összességében remekül sikerült beilleszkednem, de azért egy kis idő kellett hozzá. A 
korosztályomból viszonylag kevés emberrel találkoztam, ez is egy fontos szempont, de így is 
remek volt és hazatértemmel nincs is vége a kapcsolatoknak. 
Kellemes, jóleső volt, hogy magyar, kint élő ismerősökkel is megismerkedhettem. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Teljes mértékben. Sok figyelmet és plusz támogatást kaptam, főként a kinttartózkodásom 
második felében (amikor a főnök is jobban ráért). Néha ugyan éreztem kevésnek a figyelmet, 
főleg az első időszakban, de több szerintem egyáltalán nem várható el.  

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! ) 
Minden bizonnyal elfogadják a szakmai gyakorlatom teljesítését.  
 
6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
A kifizetés időben nem az előzetes információk szerint teljesült (csak két héttel a kezdés 
után), így ha nem állt volna rendelkezésre kellő mennyiségű saját megtakarítás, bizony 
szorult helyzetben lettem volna (egyébként érdemes itthonról sok készpénzt vinni).  

7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Ez esetemben rendkívül speciális volt.  

8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
A legjobb, hogy kevés átlagos nap volt. Viszonylag sok extra dologban vehettem részt és 
változatos feladatokat kaptam.  
Ami viszont figyelemreméltó, hogy a nyolc óra munkaidő tényleg nyolc óra, vagyis szünetek 
nélkül, így napi min. 9 órát töltöttem a munkahelyen. Ehhez itthon nem mindig vagyunk 
hozzászokva… 

9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Nagyon élveztem a szimpatikus feladatokat és a hétvégi kirándulásokat is.  
A telefonom elvesztése, és főleg az, hogy rossz kezekbe került, kissé megrázó élmény marad, 
de egyben érdekes tapasztalás is volt. Komoly gond ebből sem lett. 

10. Egyéb fontos megjegyzés 
Én általában elég precíz vagyok és előrelátóan felkészülök, de ez most kevés volt egy picit. A 
helyieknek is rendkívüli időjárás volt az ősszel, amire nem voltam felkészülve.   

 

 

11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 
 



 

 

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: 2019. november 25. 
 
 
 
 

 
 
 


