TARTALMI BESZÁMOLÓ

1. ADATOK
1. Pályázó neve
2. Intézmény: Szent István Egyetem MKK
Szak:Kertészmérnök Bsc.
3. Állandó lakcíme
Ir.számVáros:
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:
Hochschule für Wirtschaft und Technik

Kora:22
Kar

Fogadóország: Németország
Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2010. október 1.-2011.
február 28.
ERASMUS támogatás összesen:
Saját hozzájárulás összesen:
Egyéb hozzájárulás: -

1500
1500

Hónapok száma: 5
EUR
EUR
EUR

2. KÉRDÉSEK
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése,
biztosítás)?
Kinti tanulmányi program összeállítása az interneten található főiskolai honlap alapján készült,
nehézségek nélkül. Itthoni tanáraim maximálisan bíztattak a kiutazásra. Nyelvi felkészülés esetében a
kiutazás előtt jártam nyelvtanárhoz, ő szintre hozott, a kinti szaknyelv pedig már ott adott volt, muszáj
voltam tanulni a vizsgák sikeres letételéhez. Kiutazás megszervezése nem okozott problémát, szüleim ki
tudtak vinni Drezdába autóval. Biztosítás az EU-s tajkártyán kívül nem kötöttem.
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?
Egyedül intéztem a szállást az internetes főiskolásoknak, egyetemistáknak szóló szálláskereső honlapon
keresztül. Mivel a kollégium teljesen felszerelt volt, kivéve a szobát, amiben csak bútorok voltak, így
célszerű volt kislámpát, ágyneműt, huzatot magammal vinni.
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a
helyiekkel és a többi külföldivel?
4.
Úgy gondolom, hogy sok jó barátságot kötöttem kint létem alatt, akikkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot,
egy norvég barátnőm már el is látogatott hozzám pár napra, tervezem az orosz barátnőm meglátogatását

Szentpéterváron, aki szintén jönni fog hozzám, ugyanígy egy jordániai barátommal. Tapasztalatom
szerint viszont a helyiek nem voltak túl nyitottak az új emberek érkezésére, azaz a csoporton belül
kevesebb barátra leltem, mint a hozzám hasonló külföldiek körében.
5. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával?
Teljes mértékben adottak voltak a tanuláshoz, (könyvtár) illetve a gyakorlati tárgyakhoz biztosított dolgok,
mind tárgyi, mind oktatási szinten.
6. Tanulmányi programját végrehajtotta-e az előírt módon?
6 tárgyam volt összesen, ebből 5-öt teljesítettem, ami 25 kreditet jelent. Egy vizsgaeredményem még
most sem ismert.

-

7. Kinti tárgyaiból mit fogadtak el itthon? (A 2.oldal táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy
mit fogadnak el! )

6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei
Teljesen rendben volt minden, segítőkész volt mindenki.
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a fogadóiskola erőssége?)
Sokkal fejlettebb felszerelésileg, pl. labor felszereltségi és fejlettségi szintje, a berendezések, a bútorok,
a menza állapota és minősége. Erősségének a gyakorlatban nyújtott bemutatói lehetőségeket emelném
ki.
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét!
7.00 Felkelés
7.45 Indulás a főiskolára – ott az órarendnek megfelelően tartózkodás
16.00 könyvtár ismerősökkel együtt, majd bevásárlás, esti beszélgetés a kollégiumban, egyéb programok
lefekvés
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye?
Legjobb, hogy sok barátságot kötöttem, és a sok-sok kirándulás, utazás, városnézés, közösségi élet.
Legrosszabb, hogy kosárlabda edzésen eltört az orrom.
10. Egyéb fontos megjegyzés
Mindenkinek ajánlom, akiben felmerülne, hogy Drezdába menjen, ne habozzon!
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
Fogadóintézmény:
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++

SZIE szak:
+ 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)

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

