TARTALMI BESZÁMOLÓ

1. ADATOK
1. Pályázó neve:
Kora:24
2. Intézmény: Szent István Egyetem
Kar GTK
Szak:KG
3. Állandó lakcíme
Ir.szám:
Város:
Utca, házszám, emelet, ajtó:
Telefon:
E-mail:
4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől)
Ir.szám:
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó:
5. Fogadóintézmény pontos neve:
ESA D’Angers
Fogadóország:Franciaország
Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig):
2011.01.14-2011.06.14
ERASMUS támogatás összesen:
EUR
Saját hozzájárulás összesen:
EUR
Egyéb hozzájárulás:
EUR

Hónapok száma:
6
1800
2000
Tempus alapítvány 100

2. KÉRDÉSEK
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, biztosítás)?
Nyelvi felkészülés
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében?
Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?
Az ESA tanulmányi felelőse segített, a szállás korrekt volt- saját főző edények
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel
és a többi külföldivel?
A külföldi csoporttársak nagyon nyitottak voltak, a saját csoportom nem- bár a többi évfolyammal
nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki.
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával?
Igen
5. Tanulmányi programját végrehajtotta-e az előírt módon?
Teljesítettem, az órákra bejártam, dolgozataimat, csoport munkáimban aktívan részt vettem.

6. Kinti tárgyaiból mit fogadtak el itthon? (A 2.oldal táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit
fogadnak el! )
Semmilyen kreditet és tantárgyat nem számoltak be.
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei
Az egyetemről az erasmus kordinátorok maximálisan segítettek, bármi problémám volt lehetett hozzájuk
fordulni, mindig naprakészek és segítőkészek voltak.
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a fogadóiskola erőssége?)
Más a tanítási stílus és rendszer, amit sokszor nehéz és időbe telik megszokni.
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét!
8.15 iskolakezdés- 12.15kor egy óra ebédszünet, 17.15 tanítás vége, 18h-tól kollégiumban
vacsorakészítés, tanulás.
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye?
Legjobb élményem, hogy kint olyan embereket ismertem meg, akik miatt visszavágyok az országba,
negatív élményből akadt bőven- ezt már részletesen leírtam, hogy milyen indokkal és mennyi extra
pénzért kellett az iskola barátjánál laknom, aki állítólag segített nekem a nyelvben, kb pluss 400eurot
kellett így kifizetnem, a semmiért, mert a hölgy nem segített- semmiben.
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.
Köszönöm!

3. KINTI TANULMÁNYOK ELFOGADÁSA A SZIÉ-n

Tantárgy a Learning
Agreemment szerint
(idegen nyelven)

Kiutazás előtt az
itthoni tanárával Tantárgy a Transcript szerint
megbeszélt
(idegen nyelven)
eljárás+

Kapott kredit
(ECTS) a
Transcript
szerint

Itthoni
elfogadás++

Utólag már
tudom, hogy
ezt a tárgyat
kellett volna
még
felvennem

Fogadóintézmény:
SZIE szak:
A doktori iskolában egy tantárgyamat nem fogadták el, így ez a tanulmány út a saját magam épülését
szolgálta.
+ Lehetőségek:
5 a külföldi tantárgy min.75%-ban megegyezik a hazaival, így a kint szerzett jegy/kredit elfogadható
4 részletes beszámoló, jegyzet bemutatása után a tanár elfogadja a külföldön tanultakat
3 az elfogadás feltétele extra feladat megoldása
2 a tanár elutasítja a beszámítást, mert eltér a kinti és itthoni tananyag
1 a tanár eleve elutasítja a kint tanultak beszámítását
0 nincs itthon ilyen tantárgy
* egyéb (magyarázatot kérek!)
++ Mint fent, csak múlt időben (a megbeszélthez képest mi történt)

