
 

 

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  TÁJK 
Szak: Tájépítész és kertművész MA 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): master 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Aliancia Stará Tržnica 

Fogadóország: Pozsony, Szlovákia 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2019.07.01.-
2019.08.31. 

Hónapok száma: 2 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:  1240 EUR  

Saját hozzájárulás összesen: 0 EUR  

Egyéb hozzájárulás: 0 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)? 

Szerencsére nem merültek fel problémák, már korábban részt vettem Erasmus+ 
programban, így rutinos voltam már az adminisztrációban. 

 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 

megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Pozsonyban nem a legegyszerűbb rövidtávra kiadó szobát találni, ha egy fél évre 
megy ki az ember, úgy már egyszerűbb. Leginkább nemzetközi Facebook 
csoportokban érdemes keresgélni, meg ismerősökön keresztül. Az adott szállástól 
függ, hogy mennyire felszerelt, mivel Pozsony közel van, így ha nincs is minden a 
lakásban, könnyen kivihető otthonról. 
  

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

Könnyű volt a beilleszkedés, mindenki nagyon nyitott, barátságos, segítőkész volt. 
Ezen meg is lepődtem nagyon, hogy pár száz kilométerrel arrébb (egy elég hasonló 
helyzetű társadalomban), sokkal de sokkal kedvesebbek az emberek, sőt sokkal 
nyugodtabbak is, kevésbé éreztem magam stresszesnek közöttük. Külföldieket nem 
nagyon ismertem meg, főként helyiekkel, egyaránt szlovákokkal és szlovákiai 
magyarokkal lettem jóban. 

 



 

 

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, izgalmas a projekt, amiben részt vettem.  
 

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 kértem, hogy számítsák be szakmai gyakorlatként. 
 

7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Az első Erasmusos utam adminisztrációjához képest, minden simán ment. 
 

8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

Itthon is dolgoztam hasonló tevékenységű szervezetnél, és nem sok különbséget 
észleltem. Az egyetlen nagy különbség, hogy sokkal egyszerűbb együtt dolgozni kint 
az önkormányzattal, kisebb az űr a két szféra között. 

 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 

Napközben dolgoztam, legtöbbször gép előtt, meetingeken vettem részt, bejárásra 
mentünk. Munka után mászkáltam a városban, összeültünk a többiekkel beszélgetni, 
sörözni. 

 
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 

Rossz élményre nem emlékszem kifejezettem. Nehéz megfogalmazni egy konkrét 
legjobb élményt, de mindenképpen emberekhez köthető. Beszélgetések, kofolázás, 
sörözés együtt. Meg maga a projekt is amin dolgoztam iszonyatosan izgalmas, 
lelkesítő, és alig várom, hogy mi lesz belőle. 

 
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. 
 
 



 

 

 
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: 2019.09.10. 
 


