
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. Pál ázó neve:  
 

Kora: 23  

 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Szak: 
Gazdálkodási és menedzsment 
Képzési szint bachelor, master vagy doktori : bachelor 

Kar 

3. ÁlIandó lakcíme :  

lr.szám: Város: 

Utca, házszám, emelet, ajtó: 

Telefon: E-

mail. 

 

4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől) 

lr.szám: Város Utca, házszám, emelet, ajtó. 

 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: 

Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis 

 

Fogadóorszá : Franciaorszá  

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -

ig): 2016.08.30-2016.12.17. 

   Hónapok száma: 4  

ERASMUS+ támogatás összesen: 1950  EUR   

Saját hozzájárulás összesen: 500 EUR    

Egyéb hozzájárulás, 500  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)? 

Eleinte nehéz volt hozzáférni az induló kurzusok pontos listájához, többször változás következett be a 
kínált tárgyak között. Kiutazás megszervezése hátrányosabbra sikerült, mint a tervezett a támogatás 
kései megérkezése kapcsán (2 órás repülő helyett, 22 óra busz + 2 óra vonat). 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

Előzetesen érdeklődtem a kinti koordinátornál, hogy problémát jelent-e a vasárnapi érkezésem 
(2016.08.21 amire a válasz nemleges volt, Problémát jelentett. Átmeneti szobát kaptam a szálláson 
egy napig, amit nehéz volt kiharcolni, mert a kollégiumban nem beszélt senki angolul ennek 
következtében a kauciómat továbbra sem utalták vissza még egy hónappal a kiköltözésem után sem, 
pedig a szobát úgy adtam vissza, ahogy kaptam. Sőt, még a romlott villanykapcsolót is megszereltem  

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 



A beilleszkedés sikeres volt, sikerült kialakítanom hosszútávú kapcsolatot más külföldi 
hallgatókkal . A franciák távolságtartók voltak a külföldiekkel (nyelvi nehézségek). 

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

Vegyes volt a színvonal, tanároktól függött. Volt egy kurzus, ami középiskolai angolórára emlékeztetett 
- a tanárnő feladott egy munkafüzetből feladatot, mi megoldottuk, közösen kijavítottuk, megismételtük 
egészen az óra végéig. Volt egy másik kurzus, ami miatt fáj a szívem, hogy véget ért, a tanár 
színvonalasan adott előadást, jól beszélt angolul (ami nem mondható el a negatívumként említett 
tanárnőnél) interaktívan tartotta az óráit, új tudásanyagot fedett le a képzése, jó szakember volt. 

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

Igen. 30 vállalt kreditből 30 kreditet teljesítettem. 

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2.oldal táblázatát akkor 
adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
Feltehetőleg, ha szükséges akkor választott tárgyként fogok elfogadtatni kinti tárgyakat, de 
nem biztos, hogy szükség lesz rá, mert már vannak korábbról plusz tárgyaim az egyetemen, 
amiket automatikusan beszámíthatnak választott tárgyként. 

7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 

Hatékony kommunikáció 

8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei 

A francia nyelvtudás megkönnyítette volna az adminisztrációs ügyintézések nehézségét. Sokszor 
emailen, szóban kellett rágni az ügyintéző fülét (certification of arrivalt már szeptemberben kértem, 
hogy ne felejtsék el, minden további találkozáskor emlékeztettem a koordinátort, mégis csúszva kaptam 
meg). Erősség: december elején még kaptunk egy - hatodik welcome eseményt. Farewell sajnos nem 
volt.  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 

Kint eltérően az itthoni menetrendtől, bizonyos kurzusok rövidebb napszámban, hosszabb óraszámban 
vannak megtartva, így volt olyan tárgy, ami 3 hétre sűrűsödött. Dolgos volt minden nap, mert ha kintre 
nem kellett készülni (prezentációkkal, házi feladatokkal, esettanulmányokkal, stb.), akkor vagy az itthoni 
tárgyaimra készültem (4 db beadandó, szakdolgozat), vagy találtunk valami teendőt a többi 
vendéghallgatóval. Nem tudom általánosítani a napokat. 

10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 

Legrosszabb élményem talán az ottaniak munkamorálja. Sokszor keltették azt a benyomást, mintha 
általános iskola napközijében lennénk - több területen is. Talán a szorgos, görcsös magyar virtus miatt 
tűnt így. 

Legjobb élményem a többi vendéghallgatóval való találkozásom volt. 

11. Egyéb fontos megjegyzés 

26 éven aluli EU állampolgároknak nagyon sok múzeum és egyéb kulturális intézmény látogatása 
ingyenes. 

Nehezítő körülmény volt, hogy mintatantervek eltérőek, így nem volt lehetőség a tárgyak 
elfogadtatására, itthon is le kellett vizsgáznom minden tárgyból, továbbá beadandókat kellett 
készítenem (volt 21 oldalas is). A mobilitás előtt tudtam erről, de nehezebbnek bizonyult a teljesítés, 
mint ahogy előzetesen elképzeltem. 

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

Kérem nyilatkozzon, hogy a beszámolóját megoszthatjuk-e az Erasmus+ program iránt érdeklődő 
hallgatókkal (kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másik verziót törölje): 

 hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt érdeklődő hallgatók 
megkaphassák, elolvashassák. 

Köszönöm! 

 

 



Név:  

Szak: Gazdálkodási és menedzsment 

Fogadó egyetem vagy cég neve: Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (F 

VALENCIOI) 

3. KINTI TANULMÁNYOK VAGY SZAKMAI GYAKORLAT ELFOGADÁSA A sztÉ-n 

Részképzés esetén a partneregyetemen teljesített kurzusok beszámítása: 

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 

Business English már 

letettem 

itthon a tár 

at 

 3   

Corporate culture 

and technolo 

 0  2   

Financial analysis  0  4   

French for 

be 'nners 

 0  3   

International law 

and European 

business law 

 0  4   

International 

logistics 

 0  4   

International 

marketin 

   4   

International 

taxation 

 0  4   

Project work  0  2   

+ Lehetöségek' 

5 a külföldi tantárgy min.75%-ban megegyezik a hazaival, igy 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 elutasitja a beszámitást, mert eltér a kinti és itthoni tananyag 
1 a tanár eleve elutasitja a kint tanultak beszámítását 

0 nincs itthon ilyen tantárgy 
* egyéb (magyarázatot kérek!) 

++ Mint fent, csak múlt időben (a megbeszélthez képest mi történt) 

Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

megfelelő kockába tegyen X-et): 

A szakmai gyakorlat a tanterv része, ezt teljesítettem külföldön, ezért a tanár elfogadja; 



A szakmai gyakorlat a tanterv része, a külföldi tevékenységet a szakmai gyakorlat egy részeként a tanár 

elfogadja; 
A szakmai gyakoriat a tanterv része, de a külföldi szakmai gyakorlatot a tanár nem fogadja el; 
A szakmai gyakoriat a tantervnek nem része, de a külföldi szakmai gyakorlatot valamilyen 

tanegységként a tanár elfogadja; 
A szakmai gyakoriat a tantervnek nem része, ezért a külföldi szakmai gyakorlatot nem fogadják el. 

A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében 

megkaptam A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét 

megkaptam. Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 



  



  



  



 


