
 

 

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 

1. Pályázó neve:  Kora: 21 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Szak: Turizmus-Vendéglátás 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): Felsőoktatási 

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 vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Hoteles Lopez Club Playa Blanca 

 

Fogadóország: Spanyolország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017.02.01-
2017.05.10. 
 

Hónapok száma: 3 
 

ERASMUS+ támogatás összesen: 1833     EUR  

Saját hozzájárulás összesen:       120      EUR  

Egyéb hozzájárulás:                                                             
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)? A biztosítás elintézése vett igénybe több időt, mint amire 
számítottam, de összességében nem volt probléma. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? Nem volt vele gond. A 
szerződés kikötötte, hogy kapunk szállást. Amint megérkeztünk a hotelbe, egyből el is vittek 
minket oda. A szoba jól felszerelt volt, mivel azonban egy szigetre mentünk, ezért a 
csótányokkal számolnunk kellett. Kaptunk ágyneműt, törölközőt, párnát. A közelben volt 
bolt, ahonnan mindent be lehetett szerezni, de mi minden szükséges holmit csomagoltunk. 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? Az első héten természetesen furcsa volt minden, valamint 



 

 

szoktuk a környezetet, de hamar beilleszkedtünk. A szálláson is összebarátkoztunk a 
külföldiekkel, valamint a munkahelyen is jól kijöttünk egymással.  
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? Meg voltam vele 
elégedve. Nehezebbre számítottam, ezért pozitív csalódás volt. Szerettem dolgozni, a jó 
környezet és hangulat pedig csak plusz volt. 
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! ) 
 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei: Nagyon sokat segítettek az Erasmus 
irodában dolgozók. Nagyban megkönnyítették a dolgunkat, mert részletes útmutatást 
kaptunk mindennel kapcsolatban. A kommunikációval sem volt probléma, mert szinte rögtön 
válaszoltak a leveleinkre. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Mire felvettük velük a kapcsolatot, az beletelt némi időbe. Nem kaptunk mindenre választ, 
ezért némely kérdésre nekünk kellett rájönnünk kisebb-nagyobb kutatómunkával.  
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! Bontott időpontban 
dolgoztunk. Vagy reggel és este, vagy délben és este. Amikor a reggeliztetés és vacsoráztatás 
közben volt öt óra szünetünk, akkor általában pihentünk, napoztunk, beszélgettünk a 
szomszédjainkkal, vagy sétáltunk. A szabad napjainkon felfedeztük a környéket (sikerült 
bejárnunk az egész szigetet a végére), medencéztünk, főztünk, szórakozni jártunk, 
vásároltunk, a szomszédokkal voltunk. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? A legjobb élmény határozottan a spanyol 
életérzés megismerése volt. A nyitottság és a pozitív hangulat természetes volt a 
munkahelyen és a hétköznapi életben is. Nem volt olyan nap, hogy ne történt volna velünk 
valami izgalmas és felejthetetlen. A legrosszabb élményem az volt, amikor haza kellett 
jönnünk…  
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. 
 
 
 
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. 

 
Köszönöm! 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
Név:   
Szak: Turizmus-Vendéglátás   
Fogadó cég neve: Hotelez Lopez Club Playa Blanca  
 
 
Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

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

 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. 

 

x A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

 Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 


