
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés 

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: 23 

2. Intézmény: Szent István Egyetem                                        Kar GTK 
Szak: GVAM 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

3. Állandó lakcíme 

4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől) 
Ir.szám:      2117                                      Város Isaszeg 
Utca, házszám, emelet, ajtó: Dózsa György utca 1. 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: MOMA, Université de Montpellier, 
Institut Montpellier Management 

Fogadóország: Franciaország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2018.01.08-
2018.06.30. 
 

Hónapok száma: 6 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:    4037                        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)? 
Számomra az egyik problémát a kiutazás megoldása jelentette, mert nem a fővárosba 
utaztam, így nehezebben találtam meg a megfelelő módot ennek kivitelezésére. Az 
itthoni tanárokkal való egyeztetés számomra gördülékenyen ment, a legtöbben 
együtt működők voltak és segítőkészek. A kinti tanterv összeállítása volt nehezebb, 
muszáj voltam változtatni az eredetileg tervezett órarendemen. Néhány tantárgyat 
lecseréltem, mert ütközött más számomra fontos tantárgyaimmal. 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A fogadó intézmény koordinátorától kaptam segítséget a szállás foglalással 
kapcsolatban. A koordinátorom segítőkész volt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, Ő volt 
az, aki a jóváhagyásom után megerősítette a foglalásomat, és válaszolt minden 
felmerülő kérdésemre. Franciaországban van lehetőség támogatást kérni a szállásra 
(CAF), ennek megigénylésére szükség van a születési anyakönyvre (újabb változatra, 



 

 

amely már franciául-angolul-magyarul) van kiadva hivatalosan + francia bankszámla. 
Franciaországban a kollégiumokban nem mindig van párna, illetve a dugóaljzat a 
falban eltér, érdemes egy kisebb párnát és egy átalakítót beszerezni. 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot 
alakított ki a helyiekkel és a többi külföldivel? 
A személyiségemből fakadóan, számomra egyszerűen megy a barátkozás, 
ismerkedés. Sok ismerőst szereztem a kint létem alatt. 

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

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! ) 
Az én esetemben a tanárok többsége elutasító volt, mert az itthoni programom 
különös, így nehéz volt megegyező vagy az itthoni tantárgyakhoz közel álló 
tantárgyakat találnom. 

 
 

7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
A küldőintézményben dolgozó ERASMUS koordinátor Kátai Henrietta felkészült és 

nagyon segítőkész 😊 

Talán, ami különbözik az, hogy a tanárok elnézőbbek a késés terén, lazábban veszik a 
táska helyét a vizsga alatt, ami szerintem kényelmesebb, mint össze-vissza hurcolni a 
táskát. A 90 perces tanórákat jobban kedvelem, mint a 3 órás változatot. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  

A fogadóintézmény koordinátorai segítőkészek. A tantárgyak között akadt olyan, ami 
praktikus tudás megszerzésére fektette a hangsúlyt nem az elméleti 
enciklopédikusra, ami számomra érdekesebbé tette a tanórát. Volt olyan tantárgyam, 
amely 1 hetes volt, és a hétvégén volt a vizsgám, ami előnyös, mert még friss a 
tudásom a tantárggyal kapcsolatban, így nem kell annyit készülnöm a tesztre, ez 
újdonság volt számomra. 
Nagyon örültem, hogy felvehettem franciául tantárgyakat, illetve ingyenesen 
verhettem nyelvi órát esténkét, amelyet az iskola biztosított. 
A fogadóintézményben egy egyetemi óra 3 órát jelent a megszokott 90 perc helyett, 
(2*10 perces szünet volt). A tanárok többsége komolyan veszi a késést, szigorúbbak 
az okos telefon és laptop használatával kapcsolatban az órák során, még akkor is ha 
valaki tanulmányi célokból használja azt/azokat. A diasorokat nem minden tanár adja 
oda, ami megnehezíti a felkészülést. A vizsga során a táska nem lehet mellettünk 
(még becipzározva sem), amit egy kicsit kényelmetlenek találtam, mert a 
bizalomhiányát éreztette velem és a külföldi diáktársaimmal. 

(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 

7 órakor felkeltem, össze készülődtem az egyetemre. Én kb. 40 percre lakhatam az 
intézménytől (villamossal utaztam), ezért időben próbáltam elindulna, plusz 



 

 

számításba kellett vennem a tüntetéseket. Ha valaki Franciaországba utazik tanulni 
talán az egyik legidegesítőbb érzés a tüntetések miatt okozott kellemetlenségek a 
tömegközlekedés során. Volt, hogy ez miatt késtem vagy le kellett sétálnom az 
egyetemig. A késésnek nem örültem, erre már előbb kitértem miért, magát a sétát 
nem bántam, csak időigényesnek mondanám. Egy nap maximum két tantárgyam volt 
így maximum 6 órát töltöttem az iskolában, majd hazamentem enni, ha a menzán 
nem ettem semmit sem délben vagy egyenest az esti francia órára vagy bevásárolni 
mentem vagy átmentem barátaimhoz. 
Nagyjából ez egy átlagos iskolai napom. Hétvégén tanultam, buliztam, takarítottam, 
városban töltöttem a napomat, vagy a tengerparton. 
 

9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A tengerparton eltöltött idő a barátaimmal, ez volt a legjobb. Legrosszabb a tüntetés 
és a lopási kísérletek, amik értek vagy szemtanúja voltam. 

10. Egyéb fontos megjegyzés 
Mindent összevetve én nagyon örültem, hogy megkaptam ezt az ösztöndíjat és 
külföldön tanulhattam egy félévet. Nem bántam meg a döntésemet az ország, illetve 
az iskola terén. Én az élmény, a kultúra, nyelv és ismerkedési lehetőségek miatt 
mentem ki külföldre és 100%-ig ajánlom bárkinek, aki kalandra vágyik. 

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

Köszönöm! 



 

 

 

Az alábbi mellékletet csak a Transcript of Records birtokában töltsék ki és 
utólag adják le az ERASMUS irodában.  

Szak: GVAM  
Fogadó egyetem neve:  Université de Montpellier- MOMA, Institut Montpellier 
Management 
 
3. KINTI TANULMÁNYOK ELFOGADÁSA A SZIÉ-n 
 
Részképzés esetén a partneregyetemen teljesített kurzusok beszámítása: 

 
*Technique d’expression+ Sociologie+ FLE technikailag beszámítottam az itthoni francia 
idegen nyelvi tantárgyamba, ezért csak egy 2 oldalas esszét kellett írnom. Kevesebbet kellett 
idehaza teljesítenem a jeles jegyért. 
A többi tantárgyat megpróbálom beszámítani, ha találok, megfelelő tantárgyat. 
 
+ 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) 

Tantárgy a Learning 
Agreement szerint 
(idegen nyelven) 

Kiutazás előtt 
az itthoni 
tanárával 

megbeszélt 
eljárás+ 

Tantárgy a Transcript of 
Records szerint 

(idegen nyelven) 

Kapott kredit 
(ECTS) a  

Transcript of 
Records 
szerint 

Itthoni 
elfogadás++ 

Marketing 
Strategies 

   * 

International Trade    * 

Managerial 
Function 

   * 

Distribution channel 
and merchandising 

   * 

Technique 
d’expression 

4   * 

Sociologie 4   * 

FLE/French 
Language Étranger 

4   * 

     

     


