
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés* 

Erasmus+ szakmai gyakorlat* 
(*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: 24 

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

3. Állandó lakcíme 
Ir. szám:                                         
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:  
Nottingham Trent University 

 

Fogadóország: Anglia 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017.01.30-tól 2017.06.09-
ig. 
 

Hónapok száma: 4 hónap 10 nap 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                 2167EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                      1500EUR  

Egyéb hozzájárulás:                                                           -  

 
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)? 
Kissé nehézkesen ment a papírok elintézése a kiutazás előtt. Kevés tájékoztatást kaptam anno arról, 
hogyan is kell ezeket a papírokat kitölteni, így számomra is lassú és körülményes volt mire mindent 
elintéztem. A kinti egyetem időben küldött nekem egy tantárgylistát, amelyből kiválasztottam az általam 
érdekesnek és hasznosnak talált tantárgyakat, amelyekre jelentkezni szerettem volna odakint. Mint 
később kiderült, gyakorlatilag mindegy volt mit választottam, mert sok tantárgy az előző évi 
munkamenetre alapult, így végül aszerint osztották be utólag az óráimat, hogy melyik modulba tudtam 
egyáltalán bekapcsolódni a tavaszi képzés során. Nyelvi problémák nem merültek fel. A kiutazás 
repülővel történt, melyet magam intéztem el, csakúgy, mint a biztosítást. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 



 

Bizonyos szintű gondot okozott a szállás, mivel semmilyen információt nem kaptam arról, hogy a 
fogadóegyetemnek van e kollégiuma, és hogy milyen áron tudják ezt biztosítani. Korábbi ott tanuló 
diákokkal egyeztettem, akik azt mondták, a város központjában érdemes szállást keresnem, habár az 
egyetem campusa jó 45 perc buszútra volt onnan. Végül tehát megfogadtam a tanácsukat, és a 
központban kezdtem el keresgélni lakásokat internetes hirdetőoldalakon keresztül. Jó egy hónapig 
keresgéltem, majd egy korábban ott tanuló barátom ajánlásával egy West Bridgford nevű kedves kis 
környékre költöztem közel a városközponthoz. Az út reggel az egyetemre kissé hosszadalmas volt, de 
nem volt vészes. Én a későbbiekben azt tanácsolnám a kiutazó diákoknak, hogyha fontos számukra, 
hogy milyen környéken laknak, és mennyire van messze az egyetem, akkor járjanak utána jó előre 
ennek a kérdésnek, s ne habozzanak sok kérdést feltenni ezzel kapcsolatban.  
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Mivel az én campusom nem a két városi fő campushoz tartozott, hanem egy kisebb vidékies 
környezetben volt, így maga a campus is kisebb volt, és rajtam kívül egyetlen egy Erasmus-os diák 
tanult ott, ő is teljesen más karon, tehát őt összesen egyszer láttam első nap, így igen nehéz dolgom 
volt a beilleszkedést illetően. Eleinte próbáltam az egyetem által szervezett programokon ismerkedni, de 
végül magam kerestem lehetőségeket, ahol megismerkedhettem új emberekkel. Az osztálytásaim 
zárkózottak voltak felém, mivel mindenki angol volt, nem igazán keresték külön a társaságomat, nem 
voltak közös programok, így velük csak a szemeszter végén barátkoztam össze, miután egy hétre 
elutaztunk együtt Berlinbe, az egyik óra keretein belül megtartott fieldtrip-re. Ezután már jóba voltam 
velük, beszélgettünk a buszon, segítettek a tananyaggal kapcsolatban. Alapvetően is kedves emberek 
voltak, csak mivel nem volt platform ahol találkozhattunk vagy barátkozhattunk volna, így sajnos nem 
alakultak ki mélyebb barátságok közöttünk.  
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Igen meg voltam elégedve. A tanárok elképesztően rugalmasak, segítőkészek és kedvesek voltak. 
Bizalommal fordultam hozzájuk bármilyen kérdésem merült fel, és minden esetben azonnali választ 
kaptam tőlük. Nagy tudású tanárokkal dolgoztam, mindinkább próbálták ösztönözni a diákokat az órai 
aktivitásra, s az óra után minden esetben érdekes cikkeket, témába vágó videókat, kisfilmeket osztottak 
meg velünk az online rendszeren keresztül.  
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! ) 
A tantárgyelfogadási kérelem alapján minden kinti tantárgyamat beszámíttathatom majd itthon, azonban 
mivel a papírok még nincsenek lezárva, nem tudom ennek pontos, végleges eredményét.  
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
A kiutazás előtt rengeteget papírmunkát kellett intéznem, továbbá nagyon sokat kellett telefonálnom az 
itthoni koordinátorral, ami minden bizonnyal annak a következménye, hogy épp akkor került sor 
koordinátor váltásra, továbbá ebből következőleg én is tájékozatlan voltam rengeteg dologgal 
kapcsolatban. Anno időben teljesítettem minden papírmunkát amit a korábbi koordinátor kért tőlem, a 
váltás után azonban gyakorlatilag minden papírt újból ki kellett töltenem csak más formátumú lapokra. 
Ez borzasztóan megnehezítette az amúgy is zsúfolt egyetemi menetrendem és a kiköltözés 
gördülékenységét. Miután letisztázódott minden és sikerült elintéznem minden papírt rengeteg e-mail és 
telefonálás után, ezt követően már mondhatni gördülékenyen mentek a dolgok. Amellett, hogy eleinte 
nehézkes volt ezek miatt a felkészülés az Erasmusra, szeretném kiemelten hangsúlyozni, hogy nagyon 
nagy segítség volt, hogy az itthoni koordinátort a késő délutáni időpontokban is el lehetett érni az irodai 
telefonon. A tanulmányi osztály ezzel szemben folyamatosan máshoz küldött engem, gyakorlatilag 
bármilyen kérdéssel fordultam hozzájuk. Jó lenne, ha a TO nagyobb rálátással rendelkezne, hogy 
melyik kérdésre ki tud nekem pontos választ adni, s nem nekem kéne 4-5-6 telefon után megtalálnom 



 

valakit, ugyanis volt rá példa, hogy csak a gödöllői központi iroda tudott nekem választ adni a 
kérdésemre.  
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a 
partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Nagyon segítőkész, gyors és pontos koordinátoraik voltak, akik a megadott időpontban (reggel 8-tól 
délután 5-ig) elérhetőek voltak személyesen vagy telefonon, ezután pedig készséggel válaszoltak e-
mail-en keresztül. Ez nagyon gördülékennyé és könnyeddé tette a kint tartózkodásom, ugyanis bármikor 
fordulhattam hozzájuk kérdéssel, nagyon gyors választ adtak. Maga az egyetemi rendszer is sokkal 
használhatóbb és naprakészebb volt, mint az itthoni. Minden egy helyen volt, egy felületen, s a tanárok 
szó szerint percről percre frissítették a modulok felületeit, akár cikkekről, videókról, vagy eredményekről, 
feltöltött tananyagról volt szó. Én személy szerint úgy érzem, itthon nehéz dolga van az egyetemi 
tanároknak, koordinátornak és az irodának, mert túl sokszereplős és bonyolult a rendszer, így rengeteg 
papírmunka és telefonálgatás után lehet csak bármit megszervezni, ami meglehetősen idő és 
energiaigényes. Emellett a többfelületes (neptun, e-learning, papír alapú, stb.) információ áramlás és 
kezelés is meglehetősen körülményessé teszi a mindennapokat.  
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Minden nap volt órám az egyetemen, kivétel hétfőnként. Minden reggel 7kor keltem, 2 óra volt 
elkészülni és kiérni az egyetem campusára. Ezután az egyetemen töltöttem minden nap egy vagy két 
duplaórát. Miután elindultam haza az egyetemről, általában bevásároltam valahol, ételt készítettem 
magamnak, majd a megadott otthoni feladatok elkészítésével foglalkoztam. Igyekeztem minél többet 
gyakorolni az angol nyelvet cikkek olvasásával. Majd a maradék időben pihentem, szórakoztam, vagy 
sportoltam. Meglehetősen érdekelt Anglia és maga a város is ahol éltem, így igyekeztem minél több 
helyet, parkot, kávézót, teret megismerni.  
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legjobb élményem a Berlini fieldtrip volt, melyre az egyik óra keretein belül mentünk. Egy hétig tartott, 
és elképesztően érdekes volt, valamint itt barátkoztam össze az évfolyamtársaimmal is. Emellett 
kitaláltam, hogy keresek magamnak egy egyetemi diákegyletet akik minden héten kirándulnak, s velük 
is nagyon jó volt kirándulgatni Angliában.  
A legrosszabb élményem az volt amikor két hétig betegeskedtem egy sportolás alatt kialakult 
hátprobléma miatt, s ez alatt elég nehéz volt odakint egyedül helytállni, orvost keresni/találni stb.  
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. 
 



 

 
Az egyetem campusának arborétuma.  

 

 
Könyvtárépület. 

 



 

 
 

Az egyetem campusának legrégebbi épülete, háttérben az Orangerie-vel.  
 



 

 
 

Nottingham főtere, s a buszmegálló ahonnan minden nap hazamentem a városközpontból.  
 
 
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. 

 nem járulok hozzá ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt érdeklődő 
hallgatók megkaphassák, elolvashassák. 

 
Köszönöm! 



 

 
Név:   
Szak:   
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; 

 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. 

 

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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      


