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Szakmai gyakorlat Avignonban 
 
 
Az ERASMUS ösztöndíj keretében lehetőségem nyílt arra, hogy szakmai gyakorlatomat 
Franciaországban, Avignonban teljesítsem. 
Az egyetem segítségével sikerült fogadóhelyet találnom magamnak egy francia 
kutatóintézetnél, az INRA-nál (Institut National de la Recherche Agronomique – Nemzetközi 
Agronómiai Kutatóintézet). 
Ez rettentő nagy lehetőség volt számomra nemcsak a szakmai tudásom kamatoztatásában, de 
nyelvtanulás szempontjából is, hiszen a francia a második idegen nyelvem. 
A kollegák megérkezésem első pillanatától kezdve rendkívül segítőkészek voltak minden 
téren. 
Éjszaka érkeztem meg busszal a városközpontba. A kutatóintézet innen 8 km-re található, így 
autóval értem jöttek és elvittek a szállásomra, ami az intézet területén helyezkedett el. A 
zuhanyzóval is felszerelt saját szobám így pontosan 3 perc sétára volt a labortól, ahol 
dolgoztam. 
A munkahelyen mindenki nagyon kedves és érdeklődő volt, nagyban megkönnyítve ezzel a 
beilleszkedést. Legtöbben beszéltek angolul, így a kommunikáció is elég gördülékenynek 
bizonyult (bár beszélek franciául, az angol az első idegen nyelvem, így természetesen utóbbi 
sokkal jobban megy). 
A kutatóintézetben rajtam kívül több más diák is dolgozott, vagy végezte ott szakmai 
gyakorlatát, írta phd-jét (többen külföldiek). 
Kezdetben laborgyakorlaton voltam, ahol a sárgabarack beltartalmi mutatóit vizsgáltuk, 
különös tekintettel a sav- és cukortartalmára. A labortársam egy idősebb hölgy volt, aki 
mindig mindent részletesen elmagyarázott, hogy mit miért csinálunk és mi mit jelent. A 
gyakorlatom második felében ezeket az adatokat dolgoztam fel és készítettem előrejelzést egy 
speciális program segítségével, melynek kezelését szintén ott sajátítottam el. 
Heti öt napban, napi nyolc órában dolgoztam, így a hétvégéimre maradt a városnézés illetve 
Provence felfedezése. A kollegák ebben is nagy örömmel segítettek. Több helyre is elvittek, 
elmondták, hogy hova érdemes mindenképp ellátogatni, kaptam kölcsön térképeket, sőt még 
egy biciklit is, ami rendkívül hasznosnak bizonyult. 
Maga az élet elég drága egész Franciaországban, így óriási segítség volt az, hogy az ebédhez 
kedvezményesen hozzájuthattam. Kaptam ugyanis egy kártyát, ami kb 50%-os kedvezményt 
biztosított számomra az intézmény saját ebédlőjében. 
A szobám egy új építésű házban helyezkedett el. Összesen 4 szoba volt a házban. A 4 szobára 
jutott egy nagy konyha (mikróval és sütővel ellátva, de edények szempontjából csak 
mérsékelten felszerelve) illetve két wc. Mindenkinek saját zuhanyzója volt.  
Sajnos wifi nem volt a szobámban, de ebben is egyből a segítségemre siettek. Kaptam egy 
kódot, amivel csatlakozhattam az egyébként levédett internethez és megmutatták, hogy 
milyen helyeken tudom azt használni. 
Fontos tanácsként annyit fűznék még hozzá, hogy minél előbb kezdjétek el szervezni a 
kiutazásotokat (én június elején küldtem nekik az első levelet és csak október elejére sikerült 
mindent úgy elintézni, hogy indulhassak…)! 
 
Összességében elmondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam az INRA-nál. Mindenki 
rettentően kedves, nyitott és segítőkész volt. Rengeteget tanultam az ott töltött 3 hónap alatt és 
nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért.       


