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TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 

 
1. ADATOK        

1. Pályázó neve: Kora: 28 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 
Szak:Építőmérnöki 

3. Állandó lakcíme 

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

5. Fogadóintézmény pontos neve:  
Kauno Technikos Kolegija 

 

Fogadóország:Litvánia 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2014/09/01 – 2015/01/16 

Hónapok száma: 4,5 
 

ERASMUS támogatás összesen:                 1350                    EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                     0                         EUR  

Egyéb hozzájárulás:                               0                          EUR  

 
2. KÉRDÉSEK 
 

1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program 
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, 
biztosítás)? 

Semmilyen probléma nem volt, mindent megszerveztek nekem, kész órarendet kaptam. Sajnos 
nem nagyon tudok tárgyakat elfogadtatni, mivel leginkább olyan tárgyakat tanultam amit már itthon 
is megcsináltam. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 

megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Biztosítottak kollégiumi ellátást, nem volt túl drága. A szállás megszervezésében a kinti erasmus-
szal foglalkozó hölgy gondoskodott. Takarót, és párnát, valamint rájuk huzatot kaptam, viszont 
tányért, poharat, evőeszközöket nem, így azokat be kellett szereznem. Edényeket pedig a 
szobatársaktól tudtam kérni. 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel?  
A beilleszkedés eleinte nehézkesen ment a nyelvi különbségek miatt, de a végére sikerült jól 
összebarátkozni. 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával? 
Az oktatás színvonala hasonló az itthoni intézményével, talán abban van egy kis különbség, hogy a 
tantárgyak sokkal gyakorlatiasabbak. 
5. Tanulmányi programját végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen. 
6. 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 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a fogadóiskola erőssége?) 
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Az okatatás sokkal gyakorlatiasabb, többször viszik el a tanulókat szakmai kirándulásokra. 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Reggeltől 11-ig órák voltak, aztán volt egy órás ebédszünet, délután ismét folytatódtak az órák, késöbb 
a barátaimmal elmentünk szórakozni, várost nézni, néha elmentem edzőterembe is. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legrosszabb a kiutazás volt, nehéz volt a nagy csomagokkal eljutni a városba, valamint az, hogy 
kevesen beszéltek angolul. 
A legjobb, amikor jöttek a német cserediákok és velük el tudtam menni kirándulni több helyre is.  
10. Egyéb fontos megjegyzés 
Az erasmus koordinátor nagyon-nagyon kedves és segítőkész volt. A tanárok is kedvesek, megértőek 
segítőkészek voltak. 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt  és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


