
 

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 

1. ADATOK 

1. Pályázó neve:  Kora: 24 

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

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:  
Universidade do Minho  

 

Fogadóország: Portugália 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017.09.05 
 

Hónapok száma: 2017.02.02 
 

ERASMUS+ támogatás összesen: 3098 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)? 
A kinti tanulmányi program összeállítása nehéz volt, mivel kevés tárgy közül lehetett választani, 
illetve azok nagy része Portugál nyelven volt. Ezek ellenére a tanárok segítőkészek voltak, és 
gyorsan átváltottak angol nyelvre az órák során, így részt tudtam venni az órákon.  

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Nem okozott gondot a szállás biztosítása. Jelentkeztem kollégiumba, de első körben 
visszautasítottak. Ezt követően a közösségi médián keresztül találtam csoportokat, melyekben 
szobákat hirdetek, úgynevezett Erasmus házakban. Egy ilyen házban sikerült szállást találnom. 
Később a kollégiumból is pozitív visszajelzést kaptam, de ekkor már nem volt aktuális ez a 
téma.  

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki 
a helyiekkel és a többi külföldivel? 
Igen, sikerült beilleszkedni. Mind az erasmusos hallgatók, mind a helyiek nagyon barátságosak, 
és közvetlenek. Mindenben felmerülő problémában azonnal segítettek. 

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 rendkívül magas színvonalon oktat. Nem csak az elméleti, de a gyakorlati 
oktatását is kiemelkedőnek tartom.  

5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 



 

Meggyőződésem szerint igen, azonban még nem tudom pontosan, mivel egyes vizsgáim 
eredményét még nem közölték, és a sikerességet igazoló dokumentumot még nem küldték el. 

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A  2.oldal táblázatát 
akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
 

7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Semmilyen észrevételem nincs. 

8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a 
partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Semmilyen különösebb észrevételem nincs 

9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Minden nap voltak óráim, így a délelőttömet és a kora délutánomat szinte mindig az iskolában 
töltöttem. Egy gyors ebéd után sokszor visszamentem a könyvtárba, mivel sok beadandó 
feladat volt kiadva minden héten. Szabadidőmben a házban élőkkel filmeztünk, beszélgettünk. 
Az ESN Minho által szervezett több programon is részt vettem, többek között: kirándulás a 
közeli Nemzeti parkban, látogatás egy gyerekotthonban.  

10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legrosszabb élményem az kezdetekben a honvágy miatt volt, de később gyorsan megtaláltam 
az én erasmus családom. A legjobb élményem talán az, hogy rengeteg új embert ismertem 
meg, és ez nagy boldogsággal tölti el e szívemet.  

11. Egyéb fontos megjegyzés 
Annak ellenére, hogy a tanárok gyorsan tudtak angolra váltani, fontosnak tartom, hogy azok 
jelentkezzenek erre az egyetemre, akik beszélnek portugálul, mivel így megkönnyítik a saját és 
a tanárok dolgát is.  

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

 


