
 

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- Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Szak: Tájépítész mérnöki (MSc) 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori):  

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:  
Politecnico di Milano 

 

Fogadóország: Olaszország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig):  
2018. 02. 23. – 2018. 07. 20. 

Hónapok száma:  
5 

CAMPUS MUNDI támogatás összesen:                        850 EUR/hó  

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)? 
 
Az utazás előkészítése kapcsán nem merült fel semmilyen nagyobb probléma. A szaktanári egyeztetés 
és a kiutazás megszervezése gördülékeny volt. A tanulmányi program összeállításával akadt kisebb 
nehézségem, mivel a Milánói Műszaki Egyetemen a megérkezést követően láthatjuk az elérhető 
kurzusok, workshopok teljes listáját, így előzetesen nem lehet pontosan meghatározni a munkatervet a 
Learning Agreement dokumentumban vagy a tantárgy elfogadási kérelemben. 
 
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 biztosítása okozott némi gondot, mivel az egyetem kollégiumába nehezen lehet bejutni, a sok 
jelentkező miatt. A legtöbb diák emiatt saját apartmant, szobát bérel. Viszont ezt helyismeret és 
kapcsolatok nélkül kissé nehezen lehet elintézni. Személyes tapasztalatom az volt, hogy kevesen 
akarják kiadni a szobákat csak egy félévre, legalább egy éves szerződés aláírásához ragaszkodnak és 
az árak elég magasak. A saját szállásomat a kiutazásom után sikerült találnom egy ismerősön 
keresztül. A szállásom teljesen felszerelt volt, itthonról nem kellett semmi speciális dolgot vinnem, illetve 
ami hiányzott azt a városban könnyen beszerezhettem. Az egyetlen dolog, amit hasznos tudni, hogy az 
olaszországi konnektorok más kiosztásúak, de átalakítót minden boltban lehet kapni. 
 



 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel? 
 
Szerencsére a beilleszkedés könnyű és gyors volt. Az első pár hét kissé szokatlan volt, még kevesebb 
kapcsolatom és helyismeretem volt, de a városban könnyű kiigazodni, a helyiek pedig kedvesek. 
Néhány alkalommal az olasz nyelv ismeretének hiánya problémát okozhat, így tanácsos mihamarabb 
legalább az alap kifejezéseket elsajátítani, de személy szerint nekem semmi igazán negatív 
tapasztalatom nem volt ezen a téren.  
Az egyetemet illetően helyi olasz és a nemzetközi diákokkal voltam egy csoportban, nem különböztették 
meg a cserediákokat semmiben a teljes mesterszakot itt végző diákokhoz képest. Ebben a félévben 
csak 1-2 cserediák volt a csoportban. Az egész csoport nagyon nyitott volt és barátságos. Nagy 
érdeklődéssel fordultunk egymáshoz, hogy megismerjük a különböző kultúrákat, szokásokat, egymás 
szakmai és személyes hátterét. Ebből adódóan és a közös stúdió munka kapcsán viszonylag gyorsan 
összekovácsolódtunk, és egy kis család alakult ki belőlünk. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 
A fogadó intézmény oktatási színvonalával összességében meg voltam elégedve. Két elméleti 
kurzusom volt, mindkettő 2-2 modulból állt, ami annyit tesz, hogy egy kurzuson belül két különböző órát 
kellett követnünk. Az egyik elméleti tárgy kevésbé volt jól szervezve, ez okozott némi nehézséget, de 
ami nagyon szimpatikus volt, hogy a kar vezetősége kiemelt figyelemmel követte az oktatást és a 
diákok véleményét és észrevételeit nagyon fontosnak tartják, így ezeket figyelembe véve javították és 
fejlesztik a kevésbé erős részeket. A félével legfontosabb és legkiemeltebb tárgya egy studio volt, mely 
egy kreativitás fejlesztési részből és projektmunkából állt. Ez a tárgy minden elvárásomat felülmúlta, 
több volt ez egy egyetemi studio kurzusnál, az oktatási módszer és az oktatók nem csak a szakmai, 
hanem a személyes életünkre is egy nagy pozitív hatást gyakoroltak. Az oktató a helyi dékán és egy 
nemzetközileg elismert svájci tájépítész volt.  
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
 
Igen, a tanulmányi programot végrehajtottam. Teljesítettem minden felvett kurzust. A félévi munkákban 
és az osztályzatok megállapításában az oktatók voltak engedékenyebbek, nem tettek különbséget a 
cserediákok és a helyi diákok között. 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
 
A küldőintézmény rugalmas volt a kiutazás előtti készülődésben és a félév során felmerülő kérdésekre 
is készségesen válaszoltak. A félév lezárásával kapcsolatban talán több kérdés merült fel, amikre 
nehezebben érkezett meg a válasz az eltérő tanév lezárási időpontok miatt. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
Az itthoni rendszertől kissé eltér az kurzusok száma, kredit és értékelési rendszere. Minden félévben az 
elméleti órák (egy elméleti óra 2 modulból áll – 8 kredit) mellett és studio tárgyat is teljesíteni kell, 
melynek a legnagyobb a kreditszáma (12 kredit) és ezzel arányosan a befektetett munkaigénye is nagy. 
A félév során a diáknak van lehetősége jobban elmélyülni egy projektmunkában, ami elsősorban 
individualista munka. 



 

Számomra nagyon szimpatikus volt, hogy a kar vezetősége kimondott figyelemmel kísérte az oktatást 
és a diákok minden észrevételét figyelembe véve, fejlesztették az oktatási rendszert, tanórákat. 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
Egy átlagos hétköznapon az első óra az egyetemen 9:15-kor vagy 10:15-kor kezdődött mely 13:15-kor 
végződött, és egy ebédszünet követett. A délutáni óra 14:30-körül kezdődött és 17:30-18:30 körül 
fejeződött be. Egyetem után legtöbb esetben a studio órára készültünk, hol együtt a csoporttársakkal 
hogy külön. Mikor időnk engedte pihenés képen valami közös programot szerveztünk, például 
múzeumba mentünk. (Milánóban számos rendkívül érdekes és jelentős kiállítást vagy egyéb 
találhattunk, mely kimondottan inspirálóan hatott a szakmai életünkre is.) 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
Nehéz kiemelni egy legjobb élményt, hiszen szerencsés módon számos jó élménnyel gazdagodtam. Az 
egyetemi életben a legjobb élményemnek az egész studiot mondanám. A professzoraim nagyon pozitív 
hatást gyakoroltak, mit a szakmai, mint a személyes életünkre, rengeteget tanulhattunk tőlük. 
Kimondottan jó élmény volt az egész félévben dolgozni velük, s a félév végére kimondottan jó 
kapcsolatot alakítottunk ki és kiemelkedő eredménnyel zártam a tárgyat, amit nagy sikernek és 
megtiszteltetésnek élek meg, hogy ilyen nemzetközileg jelentős szakemberek felfigyeltek rám. Másik 
rendkívüli élmény volt, hogy a szorgalmi időszak végén volt alkalmam részt venni egy workshopon a 
dékán úr invitálására Verbaniaban. Egy hetet töltöttünk intenzív munkával, hogy a város és a természet 
kapcsolatán dolgozzunk, 3 különböző területen (urban, semi-urban, nature). Nagyon izgalmas és 
érdekes tapasztalat volt és szerencsére a munka itt nem áll meg, ősszel a városnak prezentálnunk kell 
a munkánkat és egy kiállítást is rendezünk. 
Az egyetemen kívül a legjobb élményem az volt, hogy remek embereket ismerhettem meg, különböző 
nemzetségeket közös érdeklődéssel, melyből egy kis család alakult ki. Néhány barátommal 
rendszeresen jártunk a helyekbe túrázni, Milánóból vonattal és busszal is könnyen elérhetőek az Alpok. 
Gyönyörű természeti csodákat láthattunk és a legközelebb kerültünk a természethez, mely csak 
erősítette a szakmai elhivatottságunkat is. 
 
Legrosszabb élménynek talán azt mondanám mikor véget ért a studio és a félév, mikor realizálnunk 
kellett, hogy ennek a különleges szakmai és személyes élménynek vége van. 
 
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. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 


