
 

 

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 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): master 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Jardim Botanico da Ajuda / ULISBOA 

Fogadó ország: Portugália 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2018.04.02.-2018.07.27. 

Hónapok száma: 
4 

 
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 egyetlen felmerülő problémát a biztosítás jelentette. A küldő intézmény elvárásaiban 
szerepel a felelősségbiztosítás igénye, melyre biztosítótársaságok nagyon különböző 
megoldásokat tudnak ajánlani az igény ismerete fényében (személyes és szakmai 
felelősségbiztosítás többek között, melyek anyagi vonzata igen eltérő).  
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Lisszabonban szállást találni elképesztően nehéz és minden nappal közelebb a kívánt 
időponthoz nehezebb és nehezebb. A szállások drágák, ugyanakkor legtöbb esetben jól 
felszereltek. Segítséget nem kaptam személyesen, de felhasználtam social media forrásokat 
információ gyűjtéshez. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
A portugál emberek és a külföldön dolgozó/tanuló emberek személyisége rendkívül 
könnyűvé tette a beilleszkedést. Baráti és előnyös szakmai kapcsolatokat is kialakítottam, 
melyek remélhetően hosszú távra szólnak. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
A feladatok a különböző időszakokban felmerülő fizikai és szellemi munkák voltak. Ennek 
megfelelően különböző mértékben jelentettek kihívást és különböző mértékben voltak 
oktató, tanulságos jellegűek. Összességében a munka kevésbé kihívás, mint könnyed tanulás. 
 



 

 

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! ) 
Lezárult mesterképzés utáni szakmai gyakorlaton vettem részt. A szakmai gyakorlat nem 
képezi kötelező részét tanulmányi programnak. 
 
7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
A pályázati folyamat meglehetősen gördülékeny volt, csakúgy, mint a személyes ügyintézés.  
 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
A botanikus kert az ULISBOA egyetemhez, azon belül az ISA kertészeti karhoz tartozik. Az 
adminisztrációt így részben a fogadóintézmény JBA részben az ISA nemzetközi osztálya végzi. 
 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Munkanapi menetrend: 
9am-10am munkába menet tömegközlekedéssel, kávé a helyiekkel 
10am-4pm (6pm) munka (kerti vagy irodai feladatok vagy egyéb 
4pm-7pm városlátogatás 
7pm nemzetközi és baráti vacsorák 
 
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb: Rengeteg elismerés a munkában a felelősségvállalás és önálló munkavégzés miatt. 
Fizetett utazási lehetőség Lisszabonból Santiago de Compostelába szakmai céllal. 
Legrosszabb: - 
11. Egyéb fontos megjegyzés 
12. 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: 2018. 08. 07. 

 

 


