
 

 

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: 21 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 
Szak: mezőgazdasági mérnök 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

3. Állandó lakcíme 

4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől) 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: NORD universitet 
 

Fogadóország: Norvégia 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2017.08.14 – 2017.12.22 

Hónapok száma: 4,5 
 

ERASMUS+ támogatás összesen: 2250 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 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 okozott gondot, a weboldalon érthetően elmagyaráztak mindent, valamint a 
kollégium üzemeltetésével foglalkozó szervezet is nagyon segítőkész volt. Egy személyes 
kollégiumi szobát kaptam saját fürdőszobával és tízen osztoztunk a konyhán. Minden nagyon 
modern és korszerű volt 
 
 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
 Könnyű volt, külföldiekkel és a helyiekkel is viszonylag hamar sikerült barátságot 
kötni. Fél év alatt nehéznek bizonyult sok életre szóló barátságokat kialakítani, viszont biztos 
vagyok benne, hogy néhányukkal találkozom még a közeljövőben. 
 



 

 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 Igen 
 
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! ) 
 Semmit 
 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
 - 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 Nagyon sokat áldoztak a tanulmányok gyakorlati bemutatására és a környezeti 
nevelésre. 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 Átlagosan napi 2 órát kellett az egyetemen töltenem kivéve ha gyakorlat keretein 
belül elmentünk valahova. Órák után sportoltam, horgásztam vagy túráztam. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 Legjobbak között a síelés Sarkifény alatt az egyetemtől kölcsönzött sífelszereléssel, 
gleccser mászás és az, hogy pozitív emberekkel voltam körülvéve.  
Rossz élményem nincs. 
 
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. 



 

 

 
 

 
 

 
Köszönöm! 



 

 

 

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

 
Név:  
Szak: Mezőgazdasági mérnök 
Fogadó egyetem neve:  NORD Universitet 
 
3. KINTI TANULMÁNYOK 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) 

 

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++ 

Aquaculture 0 Aquaculture 10 0 

Fish Physiology 0 Fish Physiology 10 0 

Oceanography 0 Oceanography 10 0 

Experience of 
Nature 

0 Experience of Nature 10 0 

     

     

     

     

     


