TARTALMI BESZÁMOLÓ

1. ADATOK
1. Pályázó neve:
Kora:24
2. Intézmény: Szent István Egyetem
Kar GTK
Szak: Reszismereti kepzes
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: University of Applied Sciences (CAH Dronten)
NL

Fogadóország: Hollandia
Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig):2010.09.01 – 2011.07.15
ERASMUS támogatás összesen:
EUR
Saját hozzájárulás összesen:
EUR
Egyéb hozzájárulás:
EUR

Hónapok száma: 10,5 honap
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2. KÉRDÉSEK
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése,
biztosítás)?
Minden zokkenomentesen ment az ugyintezessel kapcsolatban. A itthoni 1 eves reszismereti
kepzesre szemeszterenkent 1 targyat vettem fel PhD Vasary Miklos targyai kozul, amelyek
szorosan kapcsolodtam a hollandiai tanulmanyaimmal. Europai Strukturalis ismeretek
szakiranyon tanultam Hollandiaban, itthon pedig ugyancsak illetve Europai unios ismeretek
(SGTET004N) es EU alapismeretek (SGTGA3044ML) targyakat vettem fel az 1 eves
Reszismereti kepzes soran.
Ezaltal az egyeztetes problemamentesen zajlott a tantargyak tekinteteben.
A nyelvi felkeszulessel sem volt gond, mivel a kinti egyetem elvegzese elott 1 honappal reszt
vettem egy angol nyelvkurzuson Hollandiaban, Almere-ben.
A kinti tanulmanyi program osszeallitasa zokkenomentes volt, az oktatast megelozo „Integracis
het” miatt, ami nagyon sokat segitett a beilleszkedeshez.
A kiutazas elott minden szukseges dokumentumot (biztositas, repulojegy, nemzetkozi
diakigazolvany stb.) elinteztem, igy evvel sem volt semmi problema.

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?
Nem okozott gondot a szallaskereses, mivel az egyetem biztositott szallast a Campuson. A
szallas kifogastalan volt, minden szukseges dolgot tartalmazott, illetve az integraciot is segitette
mivel tobb nemzetiseg lakott egyutt.
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a
helyiekkel és a többi külföldivel?
A beilleszkedes nagyon konnyen ment nekem. Nagyon sok nemzetkozi baratra tettem szert,
tobbek kozott nagyon sok helyi (holland) baratot szereztem illetve megtanultam alap szinten
beszelni hollandul.
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával?
Igen meg voltam elegedve. Az oktatas szinvonala magas szintu volt, a tanarok kepzettek
voltam a tanorak pedig nagyon izgalmasak. Az orak angol nyelven zajlottak illetve volt heti 3 ora
holland orank, ahol pedig hollandul tanultunk, ami nagyon hasznos volt.
5. Tanulmányi programját végrehajtotta-e az előírt módon?
Igen, vegrehajtottam. Minden modulomat teljesitettem az 1 ev soran (triszemeszter soran)
beleertve a 11 hetes kulfoldi szakmai gyakorlatomat is sikeresen.
6. Kinti tárgyaiból mit fogadtak el itthon? (A 2.oldal táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy
mit fogadnak el! )
Reszismereti kepzesen tanulok a SZIE-n ebben az 1 evben a hollandiai 1 eves ERASZMUS
programmal parhuzamosan. Az itthoni Reszismereti kepzes soran szemeszterenkent 1 targyat
vettem fel, mindketto szorosan kapcsolodik a kinti szakiranyomhoz (European Structure Funds
Management), igy nem volt problema SZIE- s targyaimmal kapcsolatban.
7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei
Nagyon sok segitseget kaptam a kuldo intezmenytol, a SZIE-tol. Az ERASZMUS
koordinatoraim mindenben segitettek Nekem, ha barmilyen kerdesem volt keszseggel alltak
rendelkezesemre.
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei
Ugyancsak nagyon sok segitseget kaptam a kuldo intezmenytol, a SZIE-tol. Az ERASZMUS
koordinatoraim mindenben segitettek Nekem, ha barmilyen kerdesem volt keszseggel alltak
rendelkezesemre. Nem tapasztaltam elterest, nem tudok kiemelni olyan erosseget ami az
otthoni koordinatoraim ne rendelkeznenek.
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a fogadóiskola erőssége?)
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét!
Reggel felkeltem, reggeliztem, bementem az egyetemre az oraimra, majd az ebedszunetben
hazajottem es megebedeltem. Delutan visszamentem az egyetemre, es este fel 6 kor vegeztem
az oraimmal. Hazamentem, majd kozosen keszitettunk vacsorat a szobatarsaimmal mikozben
meseltunk egymasnak a sajat kulturankrol, hazankrol. Vacsora utan tanultam, a masnapi ZHkra keszultem, riportokat irtam. Majd este elmentem bulizni a baratimmal, ahol folyamatosan
nemzetkozi kornyezetben voltam es gyakoroltam a nyelvet.
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye?
A legjobb elmenyem az ott toltott idoszak volt, amit egyutt tolthettem az ottani
evfolyamtarsaimmal, barataimmal. Nagyon sokat fejlodott az angolom, most mar batran
beszelek angolul.
Nem tudok beszamolni rossz elmenyekrol az itt toltott idoszak alatt,
11. Egyéb fontos megjegyzés
Nagyon sok nemzetkozi kapcsolatra tettem szert.

12. 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
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Fogadóintézmény: University of Applied Sciences (CAH Dronten)
SZIE szak: Reszismereti kepzes
+ 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)

*

 Mindket itthon felvett targyamat elfogadta Phd. Vasary Miklos.(SGTGA3044ML-EU
alapismeretek' tárgy:4 erdemjegy, Europai unios ismeretek SGTET004N: 4 erdemjegy)
 Csatolva kuldom a Transcript of Records dokumentumot,
 Online beszamolo kitolteset visszaigazolo emailt
 Period Certificate-et
 A sajat szavas beszamolot, a Hamza_Sara_Blank_outgoing-beszamolo.doc
neven

