
 

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 

1. Pályázó neve:  Kora: 22 

2. Intézmény: Szent István Egyetem                                        Kar: Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Szak: MA Tájépítész és Kertművész 
Képzési szint : master  

Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Estonian University of Life Sciences 

 

Fogadóország: Észtország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2016. augusztus 24.   2017. január 15.  

Hónapok száma: 
5 

ERASMUS+ támogatás összesen: 2417 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)? 

 
Az utazás előkészítése elég gördülékenyen ment. Az előzetes tantárgyterv illetve munkarend 
elkészítése sem okozott gondot, a fogadó egyetem részéről minden fontos információról időben 
értesítettek, és részletes utasítást adtak az egyes fázisokban elvégzendő feladatokról. Mivel 
felsőszinten beszélem az oktatás nyelvét, a nyelvi előkészületekre nem kellett külön időt fordítanom. Az 
utazás megszervezése sem okozott különösebb gondot, bár a balti államokba való eljutás 
költségesebbnek bizonyult, mint amire korábban számítottam. A kinn töltött idő alatt biztosításként az 
Európai Egészségbiztosítási Kártyát használtam, számomra elegendőnek bizonyult. Csupán egyszer 
volt szükségem a használatára egy enyhébb megbetegedés során. 
 
 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

 
A szállásról is a fogadó egyetem gondoskodott, a jelentkezés során jelezni tudtuk, hogy szükségünk 
van-e segítségre, amennyiben igennel válaszoltunk úgy biztosítottak egy helyet az egyetem valamely 
kollégiumában. Az ügyintézés könnyen ment, amennyiben kérdésünk volt, az intézményvezetők mindig 
segítőkészek voltak és gyorsan válaszoltak. A kollégiumi „lakóegységhez” tartozott két szóba 2x2 
férőhellyel, egy konyha, egy mosdó és egy fürdőszoba. A szobák jól felszereltek voltak, ágyneműt és 



 

huzatot nem biztosítottak, viszont lehetett bérelni a kollégiumtól így nem kellett kinn megvásárolni. Ami 
még emellett hiányzott az a konyhai felszerelés, ezt nekünk kellett beszerezni. 
 
 

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

 
A beilleszkedés is gördülékenyen ment. Az oktatást megelőző egy hétben orientációs programot 
szervezett az egyetem, amely nagyszerű lehetőségeket biztosított az új emberek illetve környezet 
megismeréséhez. Nem csupán a többi külföldi diákkal, de számos helybéli fiatallal is nagyszerű 
kapcsolatok alakultak ki. 
 
 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 

 
Teljes mértékben meg voltam elégedve a fogadó intézmény által nyújtott oktatás színvonalával. Az 
előadások mellett számos egyéb formában adtak át nem csupán lexikális, de gyakorlati ismereteket is, 
emellett többször elvittek minket tanulmányi utakra, amelyek ugyancsak nagyban hozzájárultak egy 
adott témakör, projekt megismeréséhez. Az oktatók is nagyszerű munkát végeztek, az előadások 
érdekesek és élvezhetőek voltak. Emellett mindig segítőkészek voltak és igyekeztek jó kapcsolatot 
kialakítani a diákokkal. 
 
 

5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
 
A tanulmányi programomat végrehajtottam az előírt módon, az előzetes „Learning Agreement”-ben 
foglalt tárgyakat mind teljesítettem, valamint a mobilitás időtartama alatt részt vettem egy Lettországban 
megrendezett workshopon.   
 
 

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

 
//Szeretném elfogadtatni a kint teljesített tantárgyaimat, azonban az elfogadtatási folyamat még nem 
zárult le.  
 

7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
 

A mobilitást megelőző feladatok elég gördülékenyen mentek, a koordinátor igen segítőkész volt.  
 
 

8.  A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
             (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
Mindenképp pozitív élményben volt részem a kinn töltött idő alatt. Az egyetem részéről minden esetben 
nagyon segítőkésznek bizonyultak az ott dolgozók. Véleményem szerint a partneregyetem egy 
erőssége, ami az itthoni rendszertől eltér az a helybéli, valamint a nemzetközi diákok összevonása az 
egyes tárgyak keretein belül, így különféle nézeteket ismerhettünk meg, valamint szerteágazóbb 
ismereteket szerezhettünk.  



 

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

 
A délelőttök során általában előadásaink voltak az egyetemen. Ezeknek a hossza változó volt, olykor 
már délben máskor kettő-háromkor végeztünk. Ezután az egyetem épületéhez közel található kollégiumi 
szállásunkra mentünk vissza ebédelni, ezt követően adott naptól függően a délutánt vagy az egyetemen 
töltöttük csoportmunkákat készítve, vagy otthon dolgoztunk saját egyéni feladatainkon. Az esték is 
változóak voltak, a helyi diákszervezet igen sok programot szervezett ahol nem csupán a más-más 
országból érkező diáktársainkat ismerhettük meg, de gyakran az észt kultúrával és szokásokkal is.   
 
 

10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
Az egyik legjobb élményem a sok közül a Lettországban töltött tanulmányi út volt. Az egyik tárgy 
keretein belül egy 3 napos rövid időre elutaztunk a kurzus részvevőivel valamint az oktatókkal egy 
észak lettországi kis birtokra ahol a nap nagy részében a tárgy keretein belül elkészítendő projekten 
dolgoztunk csapatokban, a szabadidőnkben azonban volt lehetőségünk felfedezni a lett téli táj 
szépségét. Nem igazán volt „legrosszabb” élményem, talán az első hideg nap, amire nem voltunk 
felkészülve.  
 
 

11.  Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Köszönöm! 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 
 
 



 

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. 

 
Szak: MA Tájépítész és Kertművész   
Fogadó egyetem vagy cég neve: Estonian University of Life Sciences  
 
 

 
 
 
3. KINTI TANULMÁNYOK VAGY SZAKMAI GYAKORLAT ELFOGADÁSA A SZIÉ-n 
 
Részképzés esetén a partneregyetemen teljesített kurzusok beszámítása: 
 
 
+ Lehetőségek: 

5 a külföldi tantárgy min.75%-ban megegyezik a hazaival, így a kint szerzett jegyet és kreditet elfogadja a tanár 
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) 

 
Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

megfelelő kockába tegyen X-et): 
 
 A szakmai gyakorlat a tanterv része, ezt teljesítettem külföldön, ezért a tanár elfogadja; 

Tantárgy a Learning 
Agreemment szerint 

(idegen nyelven) 

Kiutazás előtt 
az itthoni 
tanárával 

megbeszélt 
eljárás+ 

Tantárgy a Transcript szerint 
(idegen nyelven) 

Kapott kredit 
(ECTS) a  
Transcript 

szerint 

Itthoni 
elfogadás++ 

Utólag már 
tudom, hogy 
ezt a tárgyat 
kellett volna 

még 
felvennem 

Outdoor recreation 

planning and design 

5 Outdoor recreation 

planning and design 

12 5  

Urban landscape 

design 

5 Urban landscape 

design 

7 5  

Philosophy of park 

design 

5 Philosophy of park 

design 

3 5  

Advanced 

presentation graphics 

(part 1)   

5 Advanced 

presentation graphics 

I   

3 5  

Planning theory 5 Planning theory 3 5  

Modern landscape 

theory 

5 Modern landscape 

theory 

3 5  

Urban studies and 

planning  

5 Urban studies and 

planning 

6 5  



 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, a külföldi tevékenységet a szakmai gyakorlat egy részeként a tanár 
elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, de a külföldi szakmai gyakorlatot a tanár nem fogadja el; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, de a külföldi szakmai gyakorlatot valamilyen tanegységként 
a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, ezért a külföldi szakmai gyakorlatot nem fogadják el. 

 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

 Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 


