
 

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: 23 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar 
Szak: Élelmiszermérnök  
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): master 

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:  
Universidad de Jaén 

 

Fogadóország: Spanyolország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2018.02.10.- 2018.06.08. 

Hónapok száma: 4  
 

ERASMUS+ támogatás összesen:    1800                          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)? 
 
Lényegesebb nehézséget a fogadó intézményben felvehető tantárgyak megtalálása jelentett, valamint a 
fogadó egyetem nem tudott pontos információval szolgálni a kurzusok kezdő időpontjáról, valamint a 
vizsgaidőszak végéről, így a ki-és visszautazás megszervezése is nehézkes volt.  
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
 
A szálláskeresésben egy volt csoporttársam segített, aki szintén ebben a városban vett részt Erasmus 
mobilitásban, így ez nem okozott gondot. A lakás régimódi volt, de felszerelt, viszont fűtéssel nem 
rendelkezett.  
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
 
A beilleszkedés nem nehéz, mindenki kedves és segítőkész. A helyiekkel az egyetlen probléma, hogy 
nem beszélnek angolul, így a kommunikáció az elején nem volt egyszerű. A többi Erasmusos diákkal jó 
közösség alakult ki, a szervezett közös programoknak és óráknak köszönhetően.  
 



 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával?  
 
Igen 
 
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! ) 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
 
Minden rendben ment.  
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 

- a fogadó egyetem részéről kötelező feltétellé tenném a B2-es spanyol nyelvvizsga meglétét a 
jelentkezéshez, ugyanis a tanárok és a spanyol diákok többsége nem beszél angolul, vagy csak 
minimálisan 

- az összes előadásom és gyakorlatom spanyolul volt, és ugyan a tantárgynál fel volt tüntetve az 
angol segítség a gyakorlatokra és a tananyagra vonatkozóan, mégsem tudtak ilyennel 
szolgálni, se az előadásanyagok, se a gyakorlati anyagok nem voltak elérhetők angolul, így 
magamnak kellett lefordítanom őket, hogy le tudjak vizsgázni, és ez jelentősen nehezítette a 
tárgyak teljesíthetőségét  

 
- az egyetemi laborok modernek és jól felszereltek, ami könnyíti bennük a munkát 
-     közvetlenebb a kapcsolat a hallgatók és az oktatók között 

 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
Általában 10-kor indultam az egyetemre, ahol fél kettőig órám volt, majd visszasétáltam a lakásba és 
ebédeltem. Ezután volt kb. egy óra szieszta, mielőtt vissza kellett indulnom az egyetemre, ahol este 
fél9-ig tartott az előadásom/ gyakorlatom. Este közösen vacsiztunk a lakótársakkal, néztünk egy filmet, 
vagy elmentünk találkozni az új barátokkal. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
Legjobb: Egy közös kirándulás keretében elvittek minket a tengerpartra, ahol beszélgettünk,  
röplabdáztunk és salsázni tanítottak minket.  
 
Legrosszabb: Haza kellett utaznom az itthoni vizsgáim miatt, ezért lemaradtam egy kinti vizsgámról, 
ennek köszönhetően vissza kellett utaznom Spanyolországba június végén a pótvizsgára, ami pénzt és 
időt is elvett.  
 
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. 

 
 
 
 
 


