
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés* 

 (*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: 26 

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

3. Állandó lakcíme 
Ir.szám: 1                                      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:  
Baden-Württemberg Cooperative State University, Mosbach - DHBW 

 

Fogadóország: Németország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2016.09.05.-2016.12.11. 
 

Hónapok száma: 3 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:         1350                        EUR  

Saját hozzájárulás összesen:              2000                        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 legnagyobb gond az volt, hogy a jelentkezés vége felé derült ki, hogy a kinti egyetem csak 
alapképzés keretén belül fogad Erasmusos diákokat, azonban én Mesterképzés keretein belül kerestem 
külföldi tanulási lehetőséget. Azonban mind a magyar mind a német egyetem beleegyezett, hogy így is 
részt vehessek a programban! 
Azonban mivel én nem beszélem felső fokon az angolt, kimondottam jó volt hogy nem teljesen új 
dolgokat tanultam. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében? 
Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A szállásunkat a kinti egyetem, velünk kapcsolatban álló koordinátorai szervezték, így nem kellett még 
külön ezzel is foglalkoznom. A szállással kapcsolatosan mindig figyelembe kell venni, hogy a 
szállásadók leggyakrabban kérnek kauciót, így ezzel számolni kell, illetve érdemes a szállás elfoglalása 
után ellenőrizni a szoba állapotát és jelezni a szállásadó felé, ha valami nincs rendben, hogy a 
későbbieken, ne úgy számolják el, mintha az új birtokba vevő okozta volna kárt. 



 

A szállás elfoglalása után természetesen szerződést kell aláírni, amivel kapcsolatban én figyelmetlen 
voltam, ugyanis a szerződés tartalmazta, hogy a megkezdett hónap egészét ki kell fizetni, így erre is 
érdemes odafigyelni, mert a program végén már mindenkinek fogyatkozik a pénze. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel? 
A beilleszkedés olyan szempontból volt talán nehéz, hogy mint kiderült többen (amerikaiak, 
szingapúriak) kimondottan anyanyelvi szinten beszélték az angolt (amerikai), vagyis a tanítás nyelvét, 
így én hátrányba kerültem, több időt igényelt a tantárgyak megértése, a fordítási nehézségek miatt. 
 
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 teljesen meg voltam elégedve és rádöbbentem, hogy angolul tanulni sokkal 
nagyobb előnyt jelent majd a későbbiekben a munkaerőpiacon. 
 
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!) 
Egyelőre ezt nem tudom, azonban a képzési szint közötti eltérésből adódóan nem hiszem, hogy sok 
tárgyam elfogadásra kerülne, illetve már a kimenetelem előtt közölték, hogy esetleg majd a szabadon 
választható tárgyak közül válthatok ki 1-2 tárgyat a külföldi tárgyaimmal. 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Levelezős diákként jelentkeztem a programra, így a sok papírmunkánál nagyon fontos a határidők 
betartása. Tehát mivel mindent e-mailen keresztül intéztem számolni kell azzal, hogy valaki nem fog 
azonnal válaszlevelet küldeni, kimondottan nyáron, amikor mindenki nyaral. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Volt egy magyar tanárunk is a programban, így jól össze tudtam hasonlítani a tanítási módozatokat. 
Ami számomra nagyon kiütközött, hogy a magyar rendszerben még mindig a lexikális tudásra fektetik 
főképp a hangsúlyt, illetve nem veszik figyelembe, hogy nem töltheti egy diák az egész napját csak a 
tanulással. (reggel 9-16-ig óra, házi feladatként angolul elolvasni a 15-20 oldalt, másnap reggelre 
prezentációt készíteni) 
Most, hogy hazajöttem teljesíthetem az itteni tárgyaim is, ami azzal kezdődik, hogy 3 beadandót kell 
megírnunk. Kint is volt olyan tárgy, amit beadandó megírásával kellett teljesítenünk, de abból nem volt 
vizsga. Ezzel szemben itthon, van beadandó és vizsga is, és őszintén szólva néha úgy gondolom senki 
nem olvassa végig, amit írtam. 
A másik nagyon fontos különbség, ami nagyon megtetszett a német oktatási rendszerbe, illetve az 
általam meglátogatott egyetem rendszerébe, hogy az ottani diákok 3 hónapot tanulnak, majd pedig 3 
hónapot dolgoznak. Ez kiváló lehetőség arra, hogy a tanult tudást meg is értsék, és megtanulják azt, 
hogy a könyvben tanultak hasznos információk, azonban a mindennapi munka során sokszor adódnak 
váratlan problémák, amiket ott azonnal meg kell oldani. 
 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Reggel 9-16-ig iskola, szerdánként heti 1x németóra, délután felkészülés a másnapra, ha kaptunk házo 
feladatot, vagy vizsgára készülés. Ha szabad időnk volt, mindig beszélgettünk egymással. 



 

 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legjobb élményem az egész program, persze ki tudnám emelni, hogy rengeteg helyet közösen 
meglátogattunk (Európa-park, gokartozás, város és gyárlátogatások), de csak egészében tudom 
értékelni, mert ha épp nem is utaztunk sehová, akkor is jól eltöltöttük az időt, miközben fejlődött a 
nyelvtudásunk. 
A legrosszabb élményem, hogy a szállásomon esténként gyakran nem volt meleg víz, így egy 
alkalommal átmentem a másik házba fürdeni többedmagammal, azonban másnapra az a fürdő beázott, 
így a szállásadó pénzt követelt, amitől eléggé megijedtünk, azonban a nemzetközi kapcsolatokért 
felelős vezetőnek sikerült számunkra elsimítania az ügyet. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
Az ösztöndíj jól jön, elég a lakhatásra és a közös kirándulásokra, azonban a mindennapi szükségleteket 
mindenkinek saját pénzből kell állnia. Ami jó, hogy Németországban nem magasak az étel és 
tisztálkodási szer árak, azonban napról napra az is nagy összeget tesz ki, ameddig pedig nem érkezik 
meg az ösztöndíj szintén a saját pénzből kell gazdálkodni. 
 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
folyamatos fejlődés, kiváló időtöltések, szervezettség, gyakorlatiasság 
 
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: Logisztikai menedzsment MSc   
Fogadó egyetem vagy cég neve:  
 
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; 

 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; 

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 

Corporate Financial 

Decisions 

2 Accounting / Finance 

/ Tax 

9 nem  

 2 Global Marketing 5 nem  

Project 

Management 

(Advanced) 

2 Economics 2 nem  

Leadership, 

Planning of 

Logistical Processes 

2 Specialization 

(Leadership, Supply 

Chain Management) 

5 nem  

 2 Law 3 nem  

Information 

Management 

2 Research / Scientific 

methods 

1 nem  

 2 Intercultural and 

Social Skills 

2 nem  

 2 German Language 

and Culture 

3 nem  



 

 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. 

 


