
 

 

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: 23 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 
Szak: Vezetés és szervezés 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): master 

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:  
University of South Bohemia 

 

Fogadóország: Csehország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2018.02.04.-06.28. 
 

Hónapok száma: 5 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:           2140                     EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                   0                      EUR  

Egyéb hozzájárulás:                                  0                      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)? 
Mester szakos hallgatóként nem tudtam felvenni az itthon előírt tantárgyak mindegyikét 
kinti tanulmányaim során. 
Egyéni tanulmányi rendet kértem, azonban az itthoni tanárok a vizsgáimat illetően nem 
igyekeztek figyelembe venni, hogy az itthoni vizsgaidőszak alatt a kinti egyetemen fogok 
tartózkodni. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A szállás biztosítása zökkenőmentesen zajlott, kiutazás előtt regisztrálni kellett egy felületen 
ahol egy kattintással igényelhettem a kollégiumi elhelyezést, nagyon jutányos áron. A 
kollégium nem volt a leg felszereltebb, épp felújítás előtt állt, de amire szükségünk volt meg 
tudtuk oldani. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 



 

 

A beilleszkedésben remek segítségemre volt, hogy kaptam egy helyi diák mentort, aki 
mindenben segített, jó kapcsolatom lett az ő barátaival osztálytársaival is. Az egyetem 
diákszervezete rengeteg programot tervezett már az első naptól fogva, ahol 
megismerkedhettünk a többi közel negyven szintén Erasmusos hallgatóval, és onnantól 
kezdve szinte mindent együtt csináltunk. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Több mint meg voltam elégedve, a tanárok egytől egyik mosolygósak, vidámak, és nagyon 
segítőkészek voltak, és az oktatás színvonala is nagyon jó volt. Angol anyanyelvi tanártól 
tanulhattam angolt és üzleti angolt, a többi tanár is kitűnően beszélt angolul. A tantárgyak 
teljesítése szóbeli valamint írásbeli és prezentáció vagy beadandó elkészítéséhez volt kötve. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen.  
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2. oldal táblázatát 
akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Minden zökkenőmentesen zajlott. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Jól koordinált, aktív hallgatói élet rengeteg programmal. Új, modern épületek, jól felszerelt 
tantermek, tisztaság, hatalmas rendezett kampusz, színvonalas oktatói gárda. 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Az órák átlagosan 1,5 órásak voltak, délelőttönként, majd közös ebéd a menzán, délután 
sportolás és házi feladatok megírása, kirándulás. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legrosszabb élményem egyedül az volt, hogy hosszú és fagyos volt a tél. 
A legjobb élményem pedig az, hogy barátokat szereztem a világ összes pontjáról, és 
felejthetetlen utazásokon vettünk részt Európában. 
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
Egy következő alkalommal a szabadidőmet aktívabban szeretném kihasználni, például új 
nyelv elsajátításával, új sportok kipróbálásával. 
 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 
 
Köszönöm! 



 

 

 

Az alábbi mellékletet csak a Transcript of Records birtokában töltsék ki és 
utólag adják le az ERASMUS irodában. 

 
Név:  
Szak: Vezetés és szervezés mesterszak  
Fogadó egyetem neve:  University of South Bohemia 
 
3. KINTI TANULMÁNYOK 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 
Agreement szerint 
(idegen nyelven) 

Kiutazás előtt 
az itthoni 
tanárával 

megbeszélt 
eljárás+ 

Tantárgy a Transcript of 
Records szerint 

(idegen nyelven) 

Kapott kredit 
(ECTS) a  

Transcript of 
Records 
szerint 

Itthoni 
elfogadás++ 

Business English  Business English 4  

English Language 
FCE B2 

 English Language FCE 
B2 

2  

Human Resources 
Management 

elfogadás 
(Stratégiai 

Emberi 
Erőforrás 

Menedzsmen
t) 

Human Resources 
Management 

5  

Operations 
management 

 Operations 
management 

5  

Project 
management 

 Project management 5  

     

     

     

     



 

 

 


