
 

 

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: 22 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Szak: Kertépítő 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

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: Norwegian University of Life Sciences 

Fogadóország: Norvégia 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017. 09.01-től 
2017. 12. 21-ig 
 

Hónapok száma: 4 
 

ERASMUS+ támogatás összesen: 2000 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)? 
Lassú ügyintézés, a a fogadó intézménytől már csak az Erasmus programban lekötött 
dátumok után kaptam információt a szállásról. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?  
A szállás megszervezésében a fogadó intézet segített, azonban a szállást már jóval a 
kiutazásom előtt fizetni kellett és az Erasmus programban meghatározott 4 hónap helyett 6 
havi lakbért kellett fizetnem. A szállás kicsi volt, de jó állapotú. Ágyneműt és 
konyhaeszközöket külön kell venni, ha nem tud valaki vinni. 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz beilleszkedni, könnyen lehet bárkivel kommunikálni. Tartós kapcsolatot nem 
alakítottam ki, de kint tartózkodásom idején napi szinten kommunikáltunk. 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 



 

 

Igen, az oktatás színvonala kiváló volt. 
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! ) 
 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
Néhány dologban nincs összehangolva a fogadóintézménnyel (szállás), így előfordultak 
kellemetlenségek. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
Jó oktatási színvonal, kiváló tanárok, felszerelt és szervezett. 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Általában napi 1 tanóra volt délelőtti órákban, melyek hossza 2 óra volt. A szállástól 10 
percnyi gyalogútra. Órák után a szálláson az előző napi tananyag átismétlése (napi 
rendszerességgel kerültek fel az órán elhangzott tananyagok az egyetem rendszerére), 
ezután közös vagy egyéni főzés a szálláson, beszélgetés, kirándulás vagy bevásárlás. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legrosszabb élményem a kiutazásom első napjaiban volt, mivel a támogatás összege csak 
nagyjából ezután 2 héttel érkezett meg és a magammal vitt pénz addig elfogyott. Legjobb 
élményem egy svédországi tanút volt az egyik tantárgy keretein belül. 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
Internet a kollégiumban biztosított, de routert be kell hozzá szerezni. 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 



 

 

 
 
Köszönöm! 
 


