
 

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                                        Kar: Élelmiszertudományi Kar 
Szak: Élelmiszermérnök 
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:  
 
Università di Bologna 

 

Fogadóország: Olaszország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2017.02.27 – 2017.07.25 

Hónapok száma: 5 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                         2500                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 küldőintèzmènyben nem volt mindenki tisztában alapvető információkkal, amik 
megnehezítettèk a dolgot, de végülis mindent sikerült rendben elintézni. 
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, az interneten találtam diákoknak meghirdetett albérletet. 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz, hiszem sok programot szerveztek kifejezetten az Erasmusos 
hallgatóknak, illetve az albérletben helyiekkel laktam és általuk új embereket is sikerült 
megismernem. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai gyakorlat 
esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Igen, az oktatás színvonala megfelelő volt számomra. 

5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen, mindent úgy teljesítettem ahogy az a tanulmányi programomban szerepelt. 

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 fogadtattam el tárgyakat mert vagy nem egyeztek az 
itthon tanultakkal megfelelő mértékben, vagy korábban hasonló kurzust már végeztem. 

[LV1] megjegyzést írt:  



 

6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei Az Erasmsus koordonátor sokat segített a mobilitás 
teljes időtartama alatt, viszont a tanulmányi osztály dolgozói nem tudtak általános kérdésekben 
segítseget nyújtani. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei Segítőkészek voltak az Erasmus irodában, minden 
kérdésemre választ kaptam, továbbá a tanárok is kedvesek és figyelmesek voltak. A honlapon 
minden szükséges információ fel volt naprakészen tüntetve. Nagy eltérések nem voltak az otthoni 
egyetemhez, követelményekhez képest. 
 (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! Egy átlagos hétköznapi napon általában 
reggel 9től kezdődtek az órák, amire biciklivel jártam be. Olyan délután 1 óra körül haza tudtam 
menni ebédelni és a következő órámig ami délután 3-4 körül kezdődött. Ha ezeknek vége volt 
általában barátokkal mentünk vacsorázni, beszélgetni. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? A legjobb élményem az Erasmusos diákokkal 
közösen töltött több napos kirándulás volt Nápolyba és környékére. Rossz élményem szerencsére 
nem igazán volt. 
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! 


