
 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés 

 

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: 21 

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

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 Murcia 

Fogadóország: Spanyolország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2018. jan. 13-tól jún. 14-ig 
 

Hónapok száma: 5 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                 2205 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)? 
 
Az kiutazás előtt pár hónappal meg kellett tervezni, hogy mely tantárgyakat fogom kinn teljesíteni. 
Ehhez az egyetem honlapját böngésztem, ami nem volt egyszerű, mert a bővebb információk a 
kurzusokról az én esetemben mind spanyolul voltak. Ennek ellenére a jó átláthatóság, és precíz 
leírások alapján tudtam tájékozódni.  
Az oktatás spanyolul folyt, ezért is mentem ki pár héttel korábban, hogy igénybe vegyem az ingyenes 
intenzív spanyol nyelvkurzust. Emiatt januárban már nem volt időm itthon vizsgázni, tehát mindent 
decemberben kellett teljesítenem. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében? 
Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
 
A szálláskeresés nem okozott problémát, az egyetem egy weboldalán keresztül (www.vimur.es) kaptam 
egy lakásajánlatot a preferenciáimnak megfelelően. Ezt el is fogadtam, felkerestem a tulajdonost, és 
egy havi letéttel lefoglaltam egy tágas szobát. A lakás otthonos, jól felszerelt volt, de hajszárítót például 
vinnem kellett.  
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a helyiekkel 
és a többi külföldivel? 
 
Az órákon kizárólag spanyol diákokkal voltam körülvéve, velük nehezebben lehetett kapcsolatot 
kialakítani, de mindig nagyon segítőkészek voltak, ha bármi kérdésem volt, segítettek. 

http://www.vimur.es)/


 

A többi külföldi diákkal viszont annál könnyebben, mindenki nagyon nyitott volt, így rengeteg új embert 
ismertem meg. Sokukkal nagyon szoros barátság alakult ki, ami az egyik legfontosabb dolog az 
Erasmus alatt. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 
Igen, elégedett voltam az egyetemen folyó oktatás színvonalával. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
 
Igen, rendszeresen részt vettem az előadásokon, és mindegyik gyakorlaton.  
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A  2.oldal táblázatát akkor adja le, 
ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
 
Nem sikerült egyező tantárgyakat felvennem, részben órarendi ütközések miatt, részben kreditek miatt.  
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
 
Az Erasmus ideje alatt gördülékenyen mentek a dolgok, bár előzetesen nem tudtam meg részletes 
információkat a konkrét helyekről, ahova volt lehetőség menni. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
Az adminisztrációs folyamatok szervezetten, egyszerűen működtek. Nagyon pozitív, hogy mindig 
rugalmasak és segítőkészek voltak.  
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
Reggel 9 körül felkelek, bemegyek az egyetemre 2 előadásra, utána az edzőteremben edzek egy kicsit, 
jobb esetben a barátnőmmel. Ezek után hazamegyek, megebédelek, pihenek. 4-6-ig spanyol 
tanfolyamon vagyok, utána meg néhányan leülünk beszélgetni, tapas-t enni, vagy kávézni. Este egy 
bárban találkozunk, ahol az ESN által szervezett „Tandem” esemény van minden hétfőn, itt kellemesen 
eltöltünk pár órát. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
A legjobb élményem a félév végén volt, amikor 1 éjszakát Alicantében töltöttünk a barátaimmal. 
A legrosszabb pedig az első néhány nap az egyetemen, mert teljesen elveszettnek éreztem magam. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
 
Mindenkinek őszintén ajánlom, hogy próbálja ki az Erasmus-t, de nagyon fontos, hogy ha valaki 
Spanyolországba tervez menni, akkor elengedhetetlen a spanyol nyelvtudás, mert ritka az angol nyelvű 
oktatás, főleg ezen a szakterületen. Nekem az egyik fő célom a spanyol nyelv fejlesztése volt, de 
Spanyolország mindenképp az egyik legkedveltebb Erasmus célpont, és nem véletlenül. 
 



 

11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy fogadóintézményt és a 
külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 

 
 
Köszönöm! 



 

 
Név:  
Szak: Biomérnök   
Fogadó egyetem vagy cég neve: Universidad de Murcia  
 
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) 

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 

Parasitología 0 Parasitología 6 0  

Fundamentos de 

Fisiopatología 

Humana 

0 Fundamentos de 

Fisiopatología 

Humana 

6 0  

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

Inglés 

0 Enseñanza y 

Aprendizaje del 

Inglés 

6 0  

Educación Física en 

el Medio Natural 

0 Educación Física en 

el Medio Natural 

3 0  

      

      

      

      

      


