
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés 

1. ADATOK 

1. Pályázó neve: Kora: 24  

2. Intézmény: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
Szak: Építészmérnöki 
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:  
Tadeusz Kościuszko University of Technology 
Fogadóország: Lengyelország 

Kinttartózkodás időpontja (2017.02.24-tól,2017.06.23 -
ig): 
 

Hónapok száma: 4 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:      1600     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)? 
Utazás előkészítésénél az első teendőm a tanulmányi rend (learning agreement) 
összeállítása, ebben nagy segítséget jelentett a Ybl Miklós Építéstudományi karának külügyi 
irodája. A learning agreement összeállítását az itthon elfogadtatható tárgyak alapján 
állítottam össze. A nyelvi felkészülést a felvételem után azonnal megkezdtem, online 
tananyagokkal, angol nyelvű sorozatokkal és a barátaimmal való idegen nyelvű társalgással. 
Mivel célállomásom Krakkó volt, ezért az utazás egyszerűen és olcsón (busszal) megoldható 
volt.  
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Miután elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat első dolgaim között volt a szállás keresése. 
Elsősorban kollégiumi szoba után érdeklődtem, de sajnos addigra tele volt. Ezután közösségi 
oldalakon vettem fel többekkel, de végül egy ingatlanirodán keresztül találtam szállást. 
Szállás keresésben nagy segítségemre voltak a helyi erasmusos facebook oldalak. 
 



 

 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
A beilleszkedésben nagy segítségemre volt a helyi Erasmus Student Network. Az első héten 
(orientation week) rengeteg programot szerveztek, nagyban megkönnyítve az ismerkedést. 
Mivel az órák külön erasmusos és egyéb külföldről érkező diákoknak szóltak, ezért nem sok 
kapcsolat volt a helyi diákokkal, de az ESN által így is sikerült egykét helyi diákkal kapcsolatot 
kialakítani 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Az oktatás színvonala megfelelő volt, érezhető volt hogy egy kissé lassabban haladtak az órák 
a nyelvi akadályok miatt, de úgy érzem mindent sikerült átadniuk az oktatóknak. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
A külügyi irodában segítőkészek voltak 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Bizonyos szakmai részek igen kiemelkedően erősek voltak, sok magasan képzett oktatóval az 
oktatás színvonala is igen magas.  
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Mivel gyalog távolságba laktam az egyetemtől és csak délutáni kurzusaim voltak, ezért 
kényelmes reggelivel indult egy átlagos napom. Ezután még volt időm készülni az aznapi 
tanórára. Egyetemre nagyrészt gyalog mentem, mely nagyjából 10-05 percet vett igénybe. A 
kurzusok általában elméleti tananyaggal kezdődtek, majd személyes konzultáció következett. 
Órák után a hét több napján is belefért egy kis testmozgás. Mindezek után hazaérkezés, 
vacsora. Hétvégente találkoztam a többi erasmus diákkal az iskolán kívül is.   
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legjobb élmény az Erasmus olimpia volt, melyen megmérkőzhetünk Lengyelország más 
városaiból érkező diákjaival. A legrosszabb a honvágy. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
Egyszer Erasmus, mindig erasmus. 
 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 


