
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés* 

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 és Településtervezési Kar 
Szak: Településüzemeltető 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

 

 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Universidad Politécnida de Madrid 

 

Fogadóország: Spanyolország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2016.09.05- 2016.11.04. 

Hónapok száma: 2 
 

ERASMUS+ támogatás összesen: 1000 EUR  

Saját hozzájárulás összesen: 1500 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)? 
Ami nálam gondként felmerünk, az az EU-s kártya kiállítása, ami kötelező egy ilyen külföldi program 
esetében. Figyelni kell rá, hogy időben el legyen intézni, mert utólag nem lehet elintézni, biztosítással 
nem kiváltható. Mivel már hivatalosan nem volt tanulói jogviszonyom, ezért visszamenőleg be kellett 
fizetnem az egészségbiztosításom, és csak utána adták ki.  
Ezen felül minden könnyedén zajlott, a fogadó intézményben kedvesek és segítőkészek voltak, a 
munkaterv összeállítása közösen történt, kiérkezés után. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében? 
Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?  
Egyedül szerveztem a szállásom, nagyon hasznos Facebook oldalak vannak például, amelyek minden 
évben frissülnek, és kimondottan a fogadó városba (Madrid) érkező diákok igényeit szolgálják ki. 
Ami problémáét jelentett, hogy túl kevés időre (2 hónapra) mentem ki, így nagyon sok lehetőségtől 
elestem, mivel a tulajdonosok minimum félre adják ki a szobákat. Vagy azt az opciót választja az ember, 
hogy megköti fél évre a szerződést, de addig, míg nem talál maga helyett egy másik bérlőt, fizetni kell a 
bérleti díjat. A másik opció (amit én választottam) hogy egy drágább árakat ajánló „airbnb”-n keres 
szállás. Nagyon szép és kulturált lakást sikerült találnom, de sajnos többet fizettem, mint az átlag diák. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz beilleszkedni. Fontos hogy nyitottnak kell lenni mindenki felé, hiszen minden diák azért 
megy oda, hogy új embereket ismerjen meg. Nagyon sok programot szerveznek Madridban csak a 



 

külföldi diákok számára, beszélgetős estek, kirándulások, bulik, és mind a diákok pénztárcájára szabott 
baráti áron. Az egész életemben emlékezni fogok az ott eltöltött 2 hónapomra! :) 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Igen, meg voltam elégedve, megfelelően koordinált, jó csapatba kerültem, ahol egy új arcát ismerhettem 
meg a városépítészetnek. Az egyetemi évek során nem sok kutatással kapcsolatos tantárgyunk van, így 
tőlem mindig idegen volt. Itt azonban megmutatták ennek a „műfajnak” a szépségét, érdekes, és 
hasznos tapasztalat volt. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen, bár én a kiutazásom előtt már a hivatalos szakmai gyakorlatomat megcsináltam, és elfogatattam 
az egyetemen, ezt az utazást főleg új tapasztalatok, ismeretek és kapcsolatok szerzése miatt szerettem 
volna. 
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A  2.oldal táblázatát akkor adja le, 
ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
Elfogattatnom nem kellett, mert már megvolt a hivatalos szakmai gyakorlatom. 
 
7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Minden rendben zajlott, segítőkészek voltak. 
 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Az erőssége talán a fiatalos, és a pozitív inspiráló légkör. Mivel a „fogadóintézmény” a madridi egyetem, 
és a „munkahelyem” egy (főleg) diákokból álló kutató csoport volt, így érződött, hogy mindenki kedvvel 
végezte a munkáját, ami engem is sokkal hatékonyabbá tett. nem voltak szigorú főnökök, vagy 
lehetetlen határidők, a munka olyan volt mint a „szórakozás”. Magam oszthattam be a munkarendemet. 
 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Ahogy említettem, nem volt fix beosztás. Minden hét elején összeültünk a kollégáimmal, és kiosztották 
ránt a feladatainkat. Annyit, amennyit egy hét alatt kényelmesen el lehetett végezni. Volt aki otthonról 
dolgozott, mert közben a szakdolgozatát is írnia kellett, és azonban minden nap bementem az irodába, 
hogy találkozzak emberekkel, hogy gyakoroljam a nyelvet, és hogy kapcsolatokra tegyek szert. 
Reggelente 9-re bementem dolgozni, volt bent az irodában külön asztalom géppel, bent az iskola 
menzáját nagyon jó áron egy menüvel megebédeltem, és azután hazamentem.  
 
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legjobb élményem egy diákoknak szervezett utazás volt észak Spanyolországba, ahol nagyon sok új 
embert ismertem meg. Gyönyörű tájakra kirándultunk, és olyan barátokra találtam, akikkel a mai napig 
tartom a kapcsolatot, sőt, hazajövetelem után már többször is visszalátogattam hozzájuk. 
Legrosszabbat őszintén szólva nem is tudok mondani, de ha muszáj lenne választani, akkor a 
szállással járó problémák voltak. Főleg arra kell figyelni, hogy Madridban nagyon sok olyan lakás van, 
ahol egy-egy szobát úgy alakítanak ki (ami nálunk szerintem nem is létezik), hogy bár van ablaka, de az 
a lakásba nyílik. Ilyen volt az enyém is, ami egy kissé depresszívvé tette, nem beszélve arról, hogy az 
időérzékemet teljesen elvesztettem, amikor otthon voltam. Ezért hát (meg amúgy is) nem sok időt 
töltöttem otthon:D Viszont erre vigyázni kell! 
 
11. Egyéb fontos megjegyzés 



 

Ha még dilemmázol, hogy kimenj-e, nem tedd! Vágj bele, mert az életed egyik legjobb hónapjait fogod 
átélni!!!  
 
12. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 

   

 
 



 

 
 
 
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. 


