
 

 

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: 25 

2. Intézmény: Szent István Egyetem   Gépész     Kar 
Szak: Műszaki menedzser 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

3. Állandó lakcíme 
Ir.szám:                                            Város: 
Utca, házszám, emelet, ajtó:  
Telefon: 
E-mail: 

4. Értesítési címe (csak ha különbözik az állandó lakcímtől) 
Ir.szám:                                            Város 
Utca, házszám, emelet, ajtó: 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Wrocław University of Economics 

Fogadóország:Lengyelország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2017.02.16-2017.06.30 

Hónapok száma: 
4,5 

ERASMUS+ támogatás összesen:    1700 

Saját hozzájárulás összesen:                                              
EUR 

500 

Egyéb hozzájárulás:                                                             
EUR 

0 

 
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)? 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
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? 
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 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
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. 
 
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. 

 
 



 

 

 

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

 
Név:   
Szak:  
Fogadó egyetem neve:  
 
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++ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

1, Speciális helyzetben voltam , mert én úgy döntöttem az Erasmus mellett, hogy előre 
tudtam, semmilyen formában nem fog illeszkedni a tanmenetemhez. Egy olyan tantárgyat 
sem fogok tudni lehallgatni, amit itthon beszámítanának. Ez két okból történt. Egyrészt az 
utolsó előtti szemeszteremben mentem erasmusra, tehát nagyon kevés tantárgyam maradt, 
másrészt pedig műszaki menedzserként, nem gépész, hanem közgazdasági egyetemre 
pályáztam. Ezeket a tényeket mérlegelve, illetve oktatóim tanácsát kikérve döntöttem. A 
kinti tárgyak között így egyedül azt kellett szem előtt tartanom, hogy elegendő kreditet 
gyűjtsek. A tárgyakból azokat vettem fel amelyeket érdekesnek , vagy hasznosnak ítéltem. A 
kiutazás megszervezése egyszerű volt. Sikerült felvennem a kapcsolatot két szintén 
erasmusos magyar diákkal, így közösen egy kocsival utaztunk. Így költségek tekintetében is 
jól jártunk, és a csomagjaink súlya sem jelentett problémát.  
 
2, Pályáztam az egyetem által biztosított kollégiumra, de az indulás előtt másfél hónappal 
kihirdetett listán nem volt rajta a nevem. Ekkor emailben segítséget kértem az Erasmus 
irodától, illetve elkezdtem kutatni az internet segítségével szóba jöhető viszonlyag olcsó 
albérletek után. Az Erasmus iroda átküldött egy listát sok sok linkkel, és végül itt sikerült 
megtalálnom az ideális albérletet. Egy 13 fő erasmus házban sikerült szobát bérelnem egy 
olasz szobatárssal. A ház teljesen nemzetközi volt. Spanyol, portugál, magyar, német, lengyel 
lakókkal. Rengeteg plusz élményt hozott ez a jól megválasztott albérlet számomra. 
 
3, Semmi panaszom nem lehet a beilleszkedésre. Egyrészt maga a ház is nagy előny volt, 
hiszen 13an laktunk egy fedél alatt, szinte egy nagy családként működtünk ez alatt a fél év 
alatt. Másrészt a házunk mérete lehetővé tette, hogy sok összejövetelnek adjunk otthont, így 
a házban nagyon sok erasmus diák fordult meg ,ami remek lehetőség volt a barátkozásra, 
ismerkedésre és a beilleszkedésre is. A ház lakóival nagyon jó kapcsolatot sikerült 
kialakítanunk, úgy gondolom, hogy ez a jövőben több közös utazással is testet fog ölteni.  
 
4, Teljesen meg voltam elégedve. Az órák interaktívak voltak, az oktatók nyitottak és 
segítőkészek, figyeltek azokra a tanulókra is ,akik esetleg angolból picit le voltak maradva. 
Sok közös csoportmunka , vagy határidős csoportos házi feladat volt. Az egyetem biztosított 
lengyel nyelvtanulási lehetőséget is, ami rendkívül hasznos volt. A mindennapi élethez fontos 
segítséget nyújtottak az itt tanultak, illetve ennek a tantárgynak része volt még 3 iskola által 
fizetett utazás is, amit a közeli látványosságokhoz szerveztek, különbusszal és ingyen 
ebéddel. A tantárgyak nagy része könnyebben volt teljesíthető mint az otthoni tantárgyaim. 
 
5, Végrehajtottam az előírt módon. 21 Kreditet teljesítettem az Erasmus szemeszterem alatt. 
 
6,Az első kérdésnél kifejtettem az okot, hogy miért nem számítottak be itthon semmit. 
Ennek tudatában döntöttem el, hogy nekivágok az Erasmusnak, tehát nem ért ez 
csalódásként. 
 
7,A fogadóintézmény működése teljesen hasonló az itthoni egyetememhez. Az oktatók 
viszonya a diákokkal , az infrastruktúra és a követelmények is többé kevésbé azonosak 
voltak. 
 



 

 

8, A házban 12 lakótársam volt ugye, szerencsére jól el voltak osztva a fürdőszobák, úgyhogy 
sosem jelentett problémát a reggeli csúcsidőszak. Naponta 2-3 tanórám volt, szinte csak 
gyakorlatok, és az órák külön Erasmus diákoknak volt megszervezve. elvétve voltak csak 
lengyel, általános diákokkal közös óráink. Az egyetemi órák után általában az intézmény 
menzáján ebédeltünk, ami árban szintén azonos a gödöllői menzákkal. Délután gyakran 
csináltunk közös programot a lakótársakkal illetve a többi hozzánk közel álló erasmus 
diákkal. Sokszor hoztunk össze közös focimeccseket, a jó idő beköszöntével sokszor 
grilleztünk a kertben, vagy csak bementünk a városközpontba sétálni, sörözni vagy 
vacsorázni.  Az esti időszakban pedig nagyon gyakran tartottunk összejöveteleket. 
Hétvégente szinte mindig voltak a házból akik elutaztak belföldre vagy akár külföldre. 
 
9. A legjobb élmények az egyetem erasmus koordinátorai által szervezett közös utazások. 
Kettőn vettem részt, és mindkettő életre szóló élmény volt. Az első erasmus camp névre 
hallgatott és egy lengyel vidéki faluba szervezték, ahol 3 napon keresztül szinte nem volt 
olyan óra ,hogy ne lett volna valami izgalmas program. A másodikat pedig a lengyel 
tengerpartra szervezték, ahol a strandolás illetve a szórakozás volt előtérbe helyezve. A 
másik nagyon j élményem pedig a lengyel órák az iskolában. Játékosan és nagyon 
segítőkészen oktatták, kifejezetten jó hangulat uralkodott az összes lengyel órán. 
Legrosszabb élményem talán az volt, hogy volt 2 tantárgyam aminek a vizsga idején nem 
tudtam Lengyelországban lenni egy otthoni vizsgapótlás miatt. Próbáltam megoldást találni 
rá de ez a két oktató nem volt partner igazán ebben, úgyhogy nem sikerült teljesítenem a 
vizsgákat ebben a formában. 
 
Képek: 



 

 



 

 

 


