
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  
az Erasmus Iroda részére 

1. ADATOK 

1. Pályázó neve:  Kora: 25 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar 
Szak: Élelmiszermérnök  
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): MSc. 

3. Állandó lakcíme 

4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől) 
Ir.szám:                                            Város 
Utca, házszám, emelet, ajtó: 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Humboldt Universität zu Berlin - Albrecht Daniel Thaer Institute  

 

Fogadóország: Németország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2017.09.06 – 2018.02.28. 

Hónapok száma: 6 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:          3300                  EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                         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)?  
- Nem volt még meg az eurós számlám, az egyetem elutalta az ösztöndíjat, amit a bank a 

lehető legrosszabb kondíciókkal átváltott (mármint az én szemszögemből rossz, nekik 
természetesen jó volt igy). „Mivel az egyetem túl nagy gépezet ahhoz, hogy utalásokat 
hívjon vissza” nem kaptam ez ügyben segítséget, szóval legyetek benne biztosak, hogy a 
szerződés aláírását követő 30 napon belül legyen meg az a deviza számla, ha nincs nem 
lesz meg akkor jelezd, nehogy elküldjék! 

- Nem tudtam felvenni a tárgyaim februárban kintről, nagyon sok levélváltás ellenére sem, 
most időn túli tárgyfelvételi kérelmet adtunk be többen is. Nem volt külön biztosításom az 
EU-s kék kártya és egy általános német biztosítás elegendő volt. Voltak nyelvi 
nehézségeim, eleinte küszködtem a némettel, a tantárgyaim nyelvi szintje messze 
magasabban volt, mint a hétköznapi angol szókincs, szóval legyetek benne biztosak, hogy 
legalább jó erős B2-es szinten legyetek. 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?  
- Sikerült kollégiumi helyet szereznem még az egyetemre jelentkezéssel egy időben; (a 

jelentkezési procedúra nagyon hosszadalmas volt, én is többször félbe hagytam, kb. 2 
napig töltögettem a jelentkezési űrlapot mire a végére értem, de megérte alaposan 
elolvasni mindent és rendesen kitölteni) volt lehetőség feliratkozni egy listára, én ezt 
megtettem, ha nem teszem biztos, hogy nagyon nehéz lett volna bármit is találni. Berlinben 
egyre nagyobb a harc a helyekért 200-1000 euróig változó havi lakbér árakkal.  

- Mikor megérkeztem kora délután nem volt ott a kollégiumi ügyintéző, karbantartó/ fenntartó, 
vártam 2 órát mire megérkezett, pedig tudta, hogy mikor érkezem, mert előre megkérdezték 



 

mikor érkezem… szóval nagyon fáradt és éhes voltam aznap, de aztán minden jóra fordult, 
megkaptam a szobám és elkezdődött a környék feltérképezése.  

- A kollégiumi díjat első alkalommal lehetett kártyával fizetni (kézpénzzel nem lehet!) De 
utána utalni kell, legyél benne biztos, hogy ha nem nyitsz német számlát, hogy a te 
számláddal lehet EUR SEPA utalást indítani az eurós számládról. De a legbiztosabb, ha 
nyitsz egy német számlát (Deutsche Bank nagyon jó, az alkalmazásuk eszméletlen jó!)  

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel?  
- Ez nehéz kérdés, teljesen egyedül egy idegen országban nem könnyű, de a többieknek sem, 
szóval fel a fejjel bátorság és merj nyitni a világra. Most így a vége felé úgy érzem, hogy sikerült 
beilleszkednem, a németem sokat fejlődött, de a való életben bevallom ritkán használtam 
(bankban, boltban, utcán, de a suliban szinte egyáltalán nem) a németek nem voltak annyira 
nyitottak, a barátaim többsége Erasmusos vagy más országból való, van 1-2 német ismerősöm 
is, de nem mondanám azt, hogy szoros a kapcsolat. Összességében Berlin nagyon barátságos 
város, merem ajánlani, az emberek segítőkészek és kedvesek, a németem erősítésében az 
idősebbek segítőkészebbek voltak, mint a korom béliek, a fiatalok amint megneszelték, hogy 
nem anyanyelvi beszélő vagyok átváltottak angolra, de ez általános jelenség, mások is 
panaszkodtak erre. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával?  
- Teljes mértékben nem, azokon az órákon, ahol a németekkel voltam mindig egyedül voltam, nem 
igazán érdekelte őket élek vagy halok, a tanárok kissé közönyösek nem igazán érdekli őket mi gondom 
bajod van, ha problémám volt nem voltak egyáltalán a segítségemre, de megoldottam mindent. Nem 
voltam megkülönböztetve a többi diáktól, csak egy a sok közül, és ezt eleinte nehéz volt kezelni, mert 
más jellegű problémáim voltak, mint a nem erasmuszosoknak és nehezen ment az ügyintézés. 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon?  
- Nem teljes mértékben, az egyik tárgyam nem tudtam teljesíteni, a nem elégséges háttértudásom miatt. 
Kevés volt az idő ekkora hátrányt ledolgozni, de a szükséges kredit mennyiséget így is elértem. 
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 segítőkész volt mindig mindenben segítségemre volt és ezt köszönöm neki. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?)  

- Az orientációs események teljesen haszontalanok voltak semmi új infó… a kiadott kis 
könyvecske mindent tartalmazott.  

- Az órák az akadémiai negyed órával kezdődnek tehát óra 15-kor. Az egyik óránkat egy kis 
teremben tartottuk olyan sokan voltunk, hogy páran a földön ültek, de a tanár szerint ez a 
legjobb terem a többi nem szép… 

- A kinti egyetemi rendszer az AGNES, elvileg ott lehet felvenni a tárgyakat és vizsgákat, a 
hozzá kapcsold Moodle rendszer pedig egy digitális osztályterem és tananyag tároló, itt 
lehet hasznos információkat megosztani, olvasmánylistát közzé tenni és hasonlók. Mi nem 
tudtuk az óráinkat, se a vizsgáinkat itt felvenni, nekünk személyesen oda kellett menni a 
tanárhoz az első órát követően és jeleznünk kellett a részvételi szándékunkat, ez kissé 
idegőrlő volt, mivel senki nem volt biztos semmiben, beférünk-e vagy sem.  

- A vizsgafelvétellel kapcsolatosan a tanárok közül páran nem voltak tisztában, mint Erasmusos nem 
tudtunk az AGNES-en keresztül jelentkezni a vizsgákra, emailben kellett a tanároknál jelentkezni, ez 
eléggé nehézkesen ment az egyik tanárnál (új tanár volt az egyetemen) de akkor is olyan lekezelően 



 

jegyezte meg hogy miért nem jelentkezek úgy, mint a többiek, meg hogy ő honnan tudja, hát ki tudja, ha 
nem ő. 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét!   
- Első hónap nyelvi kurzus délután szóval 10-11ig aludtam aztán 12 körül elindultam a nyelvi központba, 
ami kb. egy órára volt a kollégiumtól a centrumban. 13-18-ig ott voltam, utána bevásároltam, ha kellett, 
főztem, ettem és aludtam. 
- A tanév megkezdése nehézkes volt, lassan haladtak a dolgok, nehezen alakult ki az órarend. (kb. 
november elejére) az óráim kb. 8-10:00-től kezdődtek, és kb. 16:00-ig tartottak, utána a napjaim nagy 
részét a könyvtárban töltöttem, ami 20:00-ig nyitva volt. A hétvégéken általában tanulás, takarítás, buli 
szombaton, alvás vasárnap, aztán valami pihentető dolog, séta, túra, múzeum piac, kávézgatások, 
vacsorák stb. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye?  
- Amikor elmentünk a közelben (2 óra vonattal) lévő egyik kisebb nemzeti parkba, ami egy különleges 
hídról nevezetes, és láthattam élőben a Rakotzbrücke/ Devil’s bridge, az ördög hídját. A 
vízfelszínireflexió tökéletes kör alakot ad ki a hídpillér kialakítása miatt, különleges látvány, különösen, 
ha nem esik az eső. Az oda vezető egy órás túra nagyon jó volt, a hídnál találkoztam egy volt 
sárkányhajós csapattársammal, aki épp akkor ment oda mikor én is a barátaimmal, hihetetlen 
egybeesések, utána velük mentünk haza Berlinbe.  
- Amikor egy német sárkányhajós ismerősöm meghívott a csapatába, hogy együtt versenyezzünk egy 
hosszú távú versenyen, két berlini ismerősével utaztam le dél-Németországba, nagyon jó kis csapat, jó 
hangulatú verseny volt, szerettem nagyon.  
- Voltam a Voice Germany egyik adásán is mint néző nagyon jó volt! 
- A sok megismert ember, akik közül páran ma már a barátaim lettek.  
- Sokszor éreztem magam kirekesztve mikor a társaim a földieikkel a saját nyelvükön beszéltek 
miközben én is ott voltam, ott voltam és rosszul esett, hogy ilyen tapintatlanok, emberek között lenni és 
közben teljesen egyedül érezni magad talán a legrosszabb.  
- Egyszer egy német fiú kegyetlen, hisztérikus és cinikus kacajjal reagált arra, amikor mondtam neki, 
hogy nem beszélek olyan jól németül (persze németül) ez az élmény nagyon sokáig velem maradt.  
Október végétől sokszor és sokáig voltam beteg, a szél nagyon erős és hideg. 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 


