
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés* 

Erasmus+ szakmai gyakorlat* 
(*Kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másikat törölje) 

A beszámolót a következőképpen mentse el, és csatolva küldje el (a kari koordinátorának is): ORSZÁG_TÉMA_NÉV_ÉV 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  

az Erasmus Iroda (e-mail: erasmus-out-godollo@szie.hu) és a kari koordinátor részére  

1. ADATOK 

1. Pályázó neve:  Kora: 25 

2. Intézmény: Szent István Egyetem      Kertészettudományi             Kar 
Szak: Kertészmérnöki 
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:  
Universitá Cattolica del Sacro Cuore 

 

Fogadóország: Olaszország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2016.07.01-2016.09.01. 
 

Hónapok száma:2 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:            1220                 EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                              EUR  

Egyéb hozzájárulás:                                                             EUR  

 
2. A tanulmányok/gyakorlat bemutatása szabadon fogalmazva (terjedelem min. 2 oldal + képek), 
fontos, hogy az alábbi információkat tartalmazza, és térjen ki minden feltett kérdésre (ezzel 
segítve a jövőben kiutazókat). (A közzé tett beszámolók közül a legjobban sikerült, legtöbb 
szavazatot kapott beszámolót(kat) jutalmazzuk!) 
 
1. Honnan értesült az Erasmus lehetőségről, mi késztette a kiutazásra? Merültek-e fel problémák az 
utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni 
tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, biztosítás)? 
2. Mivel utazott a helyszínre, az bevált-e, mit javasol a jövőben oda utazóknak? Okozott-e gondot a 
szállás biztosítása a fogadó országban? Kapott-e segítséget, ha igen kitől a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel? A mobilitás alatt használt nyelv a fogadó országé volt, vagy ettől eltért? 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? Amennyiben 
tanulmányokat végzett, kellett-e változtatni a Tanulmányi tervén (Learning agreement for study), ill. 
gyakorlat esetében (LA for Traineeships) szükség volt-e módosításra? 
6. A Transcript of records-ban hozott kint teljesített tárgyaiból (vagy szakmai gyakorlatából) mit fogadtak 
el itthon? Adódott-e az elfogadtatással probléma?  
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(A  2.oldal táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei (elegendő információ, segítség nyújtás stb) 
7. A fogadó intézménnyel kapcsolatos észrevételei (pl. gyakorlat esetén betartották-e a munkaidőt stb) 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
10. Egyéb fontos megjegyzés, pl. mit gondol a jövőben hogyan tudja hasznosítani a külföldön szerzett 
tapasztalatait? 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 
Kérem nyilatkozzon, hogy a beszámolóját megoszthatjuk-e az Erasmus+ program iránt érdeklődő 
hallgatókkal (kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másik verziót törölje): 

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

 
Köszönöm! 



 

 
Név:   
Szak: Kertészmérnöki  
Fogadó egyetem vagy cég neve: Universitá Cattolica del Sacro Cuore 
 
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): 
 
X 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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      


