
 

 

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, D szakirány 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): Bachelor 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
STILL Urban Design 

Fogadó ország: Portugália 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2019. március 1- május 31 

Hónapok száma: 3 
 

 
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)? 
Minden rendben ment, szinte függetlenül az egyetemtől, diploma utáni szakmai gyakorlatra 
mentem ki. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Szálláskeresésben a kinti főnököm is sokat segített, Facebook-os albérletes csoportok a 
leghasznosabbak. Jó lámpa, párna, takaró stb. meglétét, látogatók fogadására vonatkozó 
szabályokat szerencsés alaposan tisztázni előre. 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Egyedül voltam gyakornok, így ismerősöket mindentől függetlenül szereztem, kulturális 
programokon, nemzetközi találkozókon, de Portóban nagyon könnyű barátokat szerezni. 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Nem is ismerek tartalmilag ilyen magas minőségben, érdekesen, emberi léptékben dolgozó 
irodát itthon. 
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! ) 
Nem volt szükség elfogadtatásra, diploma utáni út volt. 



 

 

6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Az egyetemi nemzetközi irodát kissé túlterheltnek látom, amennyire beleláttam két Erasmus 
út során, igen sok/sokféle feladat jut egy főre külföldi esetekhez képest. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Rendkívül nyitott, rugalmas, érzékeny szemléletmóddal rendelkezik, önreflektív. 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Otthon reggeliztem általában, az irodába átsétáltam a belvároson keresztül kb. 15 perc alatt 
10re. Én oszthattam be az időm, a teraszon ebédeltem, volt, hogy terepgyakorlat kirándulás 
volt irodai munka (AutoCAD, Photoshop rajzolás, tervezés) helyett. 17-19 óra közt végeztem 
átlagban. Esténként portugál barátokkal koncertekre, kulturális eseményekre mentünk. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb a város, az óceán, a főnököm, aki példaképem is. Legrosszabb talán a sok eső, hideg, 
és az irodában sokszor egész nap egyedül dolgoztam, amíg a főnököm tanított vagy 
megbeszélésen volt. 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
Porto a legjobb hely a világon. 
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: 2019.09.25 



 

 

 
Szak: Tájrendező és kertépítő mérnöki  
Fogadó cég neve: STILL urban design 
 
 
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; 

 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; 

x A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, ezért a külföldi szakmai gyakorlatot nem fogadják 
el. (diploma utáni) 

 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

x Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 


