
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 

1. ADATOK        

1. Pályázó neve:  Kora: 24 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 
Szak: Környezetmérnök 

3. Állandó lakcíme 
Ir.szám: Város: 
Utca, házszám, emelet, ajtó:  
Telefon: 
E-mail:  

4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől) 
Ir.szám: u.a. Város: u.a. 
Utca, házszám, emelet, ajtó: u.a. 

5. Fogadóintézmény pontos neve: Universitá degli Studi di Sassari 

Fogadóország: Olaszország (Szardínia) 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2010. szept. 28 – 2011. márc. 02 

Hónapok száma: 
5 

ERASMUS támogatás összesen:  1500 EUR 

Saját hozzájárulás összesen:  1200 EUR 

Egyéb hozzájárulás: 0 EUR 

 
2. KÉRDÉSEK 
 
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program 
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, biztosítás)? 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített 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? 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával? 
5. Tanulmányi programját végrehajtotta-e az előírt módon? 
6. Kinti tárgyaiból mit fogadtak el itthon? (A  2.oldal táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit 
fogadnak el! ) 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a fogadóiskola 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 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt  és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
Köszönöm! 
 
 
 
1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program 
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, 
biztosítás)? 



 

 
Az utazás megszervezésében nem volt különösebben probléma. Az sziget megközelítésének 
jellegzetessége, hogy Magyarországról nincs közvetlen gép, így vagy Pisában vagy Milánóban vagy 
Rómában át kell szállni. 
A kinti tanulmányok összeállításában itthon nem sokra jutottam egyedül. Ezt az első két hétben sikerült 
megoldani odakint. Mivel a fogadó kar a Zoológia Tanszék volt így a hallgatható tárgyak „le voltak 
korlátozva”.  
Az angol nyelvet kevesen beszélik. Az erasmus központban három emberrel tudtam kommunikálni az 
első héten. Olasz tudás nélkül nehéz boldogulni. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
 
A szállást az egyetem biztosított az első 4 éjszakára egy hotelben. Ez idő alatt van lehetőség a 
városban szállást keresni. Az albérletek elég rugalmatlanok. Vagy csak 6 hónapra, 1 évre adják ki, vagy 
csak lányoknak. 10 hirdetésből egy szállást sem sikerült találni. (Ennek az is oka lehet, hogy 
szeptember végére majd minden albérlet betelik.) Ezután az erasmus iroda intézett szállást a 
kollégiumban. De azok az erasmusos diákok, akik egy évre érkeznek, azok automatikusan szállást 
kapnak itt. A kollégium egyébként a legolcsóbb szállási lehetőség (153 Euro). Az albérletek 200-250 
Euro körül mozognak. 
A kollégiumi szoba jól felszerelt volt, viszont a konyha nem. A főzéshez fel kell szerelkezni, ami kb. 50-
60 Euroból ki is hozható. Amúgy a helyi menza igen változatos és olcsó (3 Euro). Ezt különben még a 
főzéssel is nehéz alul múlni. Amúgy a magyar árakhoz képest nincs sok eltérés. 
Itthonról csak a legszükségesebb dolgokat érdemes vinni. Mivel a sziget reptereit a Ryanair „uralja”, így 
a checkolt poggyász(ok) sokban kerül(nek). (30 Euro egy 20 kilós poggyász, 18 Euro a 15 kilós) 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki 
a helyiekkel és a többi külföldivel? 
 
Az ideérkező erasmusos diákok 80 %-a spanyol, akiknek kb. 5 %-a beszél angolul, így viszonylag 
nehéz kapcsolatot kialakítani annak, aki nem beszél spanyolul, vagy olaszul. A spanyolok amúgy 
viszonylag gyorsan át tudnak állni az olasz nyelvre. Szóval egy alapfokú olasz nyelv ismeret az már 
siker. A maradék 20% erasmusos diákok közül mindenki beszél angolul (lengyelek, németek, törökök).  
A helyiek közül először a helyi erasmus iroda diák alkalmazottjaival sikerült kapcsolatot kialakítani. Ők 
jól beszéltek angolul. Aztán az olasz nyelv elsajátításával lassan új lehetőségek is adódtak. Az olasz 
amúgy egy viszonylag könnyen tanulható nyelv, gyorsan rááll az ember szája. 
A kollégiumi elhelyezés, amúgy nagyban hozzá segít a helyi olasz diákokkal való kapcsolat 
kiépítéséhez. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával? 
 
Az oktatás színvonala megfelelő. Bár az órákat olaszul tartották a karomon a kevés erasmusos diák (2 
db) miatt. A tanárok nagyon rugalmasak, bármikor az erasmusos hallgató rendelkezésére állnak, 
segítenek, magyaráznak.  
Egyéb érdekesség, hogy sikerült akkor odaérkeznem, amikor épp sztrájkkal tiltakoztak valamely 
oktatási törvény ellen. Szóval elég kaotikusra sikeredett az évkezdés. 
Az oktatás érdekessége még emellett, amely független volt a fentebb említett sztrájktól, hogy az egyes 
tárgyak órái minden nap megrendezésre kerülnek. Pl. az általános zoológia tárgyam hétfőtől péntekig 
9:30-tól 12:00-ig tartottak 8 héten keresztül. Az órák látogatása nem kötelező. Szerencsére, mert így 



 

képtelenség lenne teljesíteni a sok párhuzamosan futó tárgyat. Volt példa rá, hogy 3 tárgyam is volt egy 
időben. 
Az egyetem ingyenes olasz nyelvtanfolyamot is biztosít. Remek tanárokkal, egyetlen hátul ütője, hogy 
az oktatás maga is olaszul folyik . Ezek 60 órás tanfolyamok, heti 3x2 órás lebontásban a végén 
nyelvi vizsgával. Elméletileg lehet érte 6 kreditet kapni, gyakorlatilag nem. Viszont ez a tanfolyam elég 
ahhoz, hogy az ember eljusson 0 olasz tudásról egy olyan szintre, hogy a mindennapi életben 
boldoguljon. 
 
5. Tanulmányi programját végrehajtotta-e az előírt módon? 
 
Igen. Bár a fentebb említett sztrájk miatt volt 2 tárgy, amit a Learning Agreement-ben bár felvettem, 
aztán a félév során nem sikerült abszolválni. 
 
6. Kinti tárgyaiból mit fogadtak el itthon? 
 
Nem nyújtottam be igényt tárgyak elfogadására. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
 
Jól felszerelt laborok. Segítőkész tanárok. Rugalmas vizsgázási lehetőség. 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
Az órák általában 9, 9:30 körül kezdődtek. Délben, 13 óra körül menza. A nyelv órák 14 kor kezdődtek, 
amik 16-ig tartottak. Egy-két nap volt 16 és 18 között is óra a karon.  21-től úszás. Este közösségi élet. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
A legjobb élmény a folyamat volt még megtanultam olaszul és elkezdetem használni. Rossz élmény 
nem volt. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
 
A helyi eramsus szervezet rengeteg programot szervez a diákoknak, majd minden héten.   
 
 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt  és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 


