
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: 36 év 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Szak: angol szakfordító 

Képzési szint bachelor, masterva doktori :  bachelor 

3. ÁlIandó lakcíme:  lr.szám: Város Utca, 
házszám, emelet, ajtó: 
Telefonszám: 

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. University 

of Central Lancashire 

Fogadó ország : Egyesült Királyság 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2016.01.20-05.09. Hónapok száma: 3,6 

ERASMUS+ támogatás összesen: 1833 EUR  

Saját hozzájárulás összesen: 200 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)? 

Nehezen ment a tárgyak kiválasztása, mert a fogadóintézménynek nem volt naprakész, interneten 

elérhető tárgylistája. 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 

megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

Csak anyagilag jelentett problémát. A fogadóintézmény honlapja nyújtott segítséget, ill. a kinti 

összekötő is. Olyan albérletben szálltam meg, melynek főbérlője szerződéses jogviszonyban állt az 

egyetemmel. A főbérlő nagyon kedves és segítőkész volt. Amikor problémám volt a hideg miatt, 

gyorsan reagált, és próbálta megoldani. Adaptert mindenképpen érdemes vinni, esőálló kabátot és 

meleg ruhát. 



3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 

helyiekkel és a többi külföldivel? 

Beilleszkedtem, de nem hiszem, hogy létrejött olyan kapcsolatom bárkivel is, ami hosszantartó lenne. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 

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

kiindulási tárgyamat megváltoztattam, de teljesítettem őket. 

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2.oldal táblázatát akkor 

adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) Elfogadták a kinti félévet. 

6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 

Maximálisan segítőkész, támogató hozzáállás tanáraim részéről és adminisztratív részről is. 

7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei 

(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

Nagyobb hangsúlyt fektetnek az önálló (előadáson kívüli) munkára. Felnőttként kezelik a diákokat. 

Nagyon jó ingyenes, változatos sportolási lehetőség volt. Sok diákmunka-lehetőség van, és egész jól 

lehet vele keresni. 

8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! Felkelés, jógázás/más mozgás a nap 

folyamán, reggeli, suli (előadások változó időpontban), ebéd, vásárlás, tanulás, netezés, skype, 

vacsora, olvasás, lefekvés. 

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

Legjobb élményem, hogy végig csináltam. A legrosszabb a lakótársaim  

10. Egyéb fontos megjegyzés 

Az időjárás nekem komoly nehézséget jelentett. Nem is a gyakori eső és szél, hanem fóleg a kevés 

napsütés. 

1 1 . 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! 
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