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Beszámoló az Erasmus+ szakmai gyakorlatról. 

3 hónap Angersban. 

 
Az Erasmus+ szakmai gyakorlatra a BCE Kertészettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként 

jelentkeztem 2014 novemberében. A jelentkezés és a meghallgatás gyorsan lezajlott, és mivel 2015 

őszén szerettem volna kiutazni, volt időm bőven megszervezni az utazást. A fogadóintézményem, a 

franciaországi Institut de Recherche en Horticulture et Semences, azon belül pedig Professor Philippe 

Simoneau, szívesen fogadta a jelentkezésemet. Az utazás megszervezése sok papírmunkával járt mind a 

fogadó, mind pedig az Erasmus részéről, de összességében zökkenőmentesen és időben elintéződött 

minden.  

 

Az intézet, ahol a szakmai gyakorlatomat végezhettem, Angersban található, Franciaország nyugati 

részén. Budapestről először repülővel elutaztam Párizsba, majd onnan TGV vonattal jutottam el 

Angersba. Ugyan így visszafele is. Angers, a maga 160 ezres lakosságával kisvárosnak számít 

Franciaországban. Nagyon nyugodt, rendezett, zöld város, sok szép látványossággal. Több egyetem is 

van a városban, ezért nagyon sok a diák.  

Az Institut de Recherche en Horticulture et Semences (IRHS) a város külső részén helyezkedik el, én a 

közelében keresgéltem szállásokat. Végül a Foyer Darwin-ban foglaltam szobát, ami az intézettől 15 

perc sétára van, ezért tömegközlekedést napi szinten nem kellett használnom. A Foyer Darwin olyasmi, 

mint egy kollégium, 1 vagy két személyes szobákat lehet foglalni egy napra vagy akár több hónapra is, 

csak a kollégiumokkal ellentétben itt nem kell egyetemhez tartoznod. Bárki foglalhat szállást. Nagyon 

kedvesek voltak velem végig az itt dolgozók, bármire volt szükségem, mindig segítettek.  A szobám pici, 

de tiszta és rendezett volt, egy embernek pont megfelelő. Emeletenként egy közös konyha is volt. 

Az IRHS, egy növényekkel és a növényeket károsító mikroorganizmusokal foglalkozó kutatóintézet. 

Korábban az Angersi Egyetem (Université d’Angers) épületében folyt a kutatómunka, mivel a Corvinus 

Budai Campuséhoz hasonlóan itt is sok laboratórium van, de nemrégiben felépítettek egy teljesen új, 

csak a kutatóknak szánt épületet az egyetemhez közel. Mikor szeptemberben érkeztem még épp a 

műszereket, vegyszereket, egyéb dolgokat hozták-vitték egyik épületből a másikba. Pár nap elteltével 

viszont már el lehetett kezdeni a munkát is. 

Kiutazásom célja az volt, hogy megismerjem és meg tanuljak dolgozni Alternaria brassicicola 

növénypatogén gombával, mely a doktori témám része is. Az Alternaria brassicicola a fő kutatási 
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területe Professor Philippe Simoneau-nak és kutatócsoportjának a FungiSemnek. Egy Posztdoktor 

kutató éppen induló projectjébe dolgozhattam be, azon keresztül tanulhattam meg, hogy kell bánni ezzel 

a gombával. A munkát, amiben részt vehettem, a megérkezésemkor részletesen elmagyarázta francia 

témavezetőm, később is heti szinten lebontva beszéltük meg, de alapvetően önállóan dolgoztam és az 

időmet is magamnak osztottam be. Francia témavezetőm végig nagyon segítőkész volt, angolul jól 

beszélt és sok mindent tanultam tőle. 

A gyakorlatom nyelvének az angolt választottam, annak ellenére, hogy a franciákról úgy tartják, 

kevesen beszélik az angolt. Mivel középiskolában tanultam franciául, nagyon alap szinten meg tudom 

értetni magam, de a kutatóintézetben nem jelentett gondot angolul beszélni, ugyanis elvárás náluk az 

angol nyelvtudás, valamennyire mindenki, akivel találkoztam tudott angolul. Az intézeten kívül már 

más volt a helyzet. Boltokban, éttermekben kevés ember beszél angolul, bár talán a fiatalok között már 

egyre többen. Ennek ellenére nem jelentett gondot megértetnem magam, mindig türelmesen 

végighallgatták a próbálkozásaimat. 

Franciaország drága országnak számít, ezen belül Angers szerencsére kicsivel olcsóbb régió, de 

Magyarországhoz képest még így is drágább. A szállásom költsége az ösztöndíjam 75%-át jelentette, a 

maradék 25% pedig körülbelül fedezte az oda-vissza utazási költségemet. A megélhetésemhez így 

szükségem volt az MTA Növényvédelmi Intézetétől kapott fizetésemre is. tehát sajnos az erasmustól 

kapott ösztöndíj önmagában nem fedezte volna a 3 hónapos kint tartózkodásomat. 

Összességében hasznosnak érzem ezt a három hónapos külföldi utat, mivel nyelvtudásom fejlődött, és 

hasznos szakmai tudásra tettem szert, mely a mind a doktori dolgozatom elkészítéséhez nyújt segítséget, 

mind pedig a további munkámhoz. 

 

  

  

  

  


