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1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy 
munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás 
megszervezése, biztosítás)?  
 
A gyakorlat megszervezése volt egy kissé nehézkes, mert a cég előttem nem fogadott még ERASMUS 
hallgatót, így nem tudták milyen szerződést kell készítsenek. Valamint a biztosítás kiválasztása volt 
még időigényes, mert a legolcsóbbat szerettem volna választani, de olyat ami a cégnek is megfelel.  
(Végül az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél (https://eub.hu/30-even-aluli-diakoknak-szakmai-
gyakorlatra/) kötöttem egy szakmai gyakorlatra érvényes, felelősség biztosítást tartalmazó biztosítást, 
aminek az ára két hónapra 28000 Ft volt.  
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
 
Szerencsére az ügyintéző, aki az én szerződésemmel is foglalkozott, épp kiakarta adni a lakását, ezért 
már a kiutazás előtt sikerült lebeszélni az albérlet részleteit. Egy kis stúdió (egy szobás) lakást béreltem, 
ami teljesen megfelelő volt. Havonta 315 eurót fizettem érte, ami szerintem a helyi árakhoz viszonyítva 
igen jónak számít.  
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
 
Mind a franciák, mind a más országokból jövő gyakornokok nagyon kedvesek, és befogadóak voltak. 
Nagyon megszerettem az embereket, akikkel együtt dolgoztam, szerencsés vagyok, hogy ilyen jó 
kollégáim voltak. Megpróbálom majd többekkel is tartani a kapcsolatot, és remélem, hogy lesz akivel 
még a közel jövőben találkozunk. 
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 
A gyakorlattal és a feladatokkal is teljesen meg voltam elégedve, érdekes, és egészen változatos 
dolgokat csináltam, amik teljesítése nem okozott gondot.  
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
 
Igen.  
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? 
 
A növényorvos mester képzésemhez kötelező egy 1 hónapos szakmai gyakorlatot elvégezni, aminek az 
ERASMUS gyakorlatom megfelel.  
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
 
Nagyon hálás vagyok a tanáromnak, aki a kapcsolatai által tudott segíteni a gyakorlat 
megszervezésében, valamint Kothencz Zsuzsannának is köszönettel tartozom a szerződések gyors 
lebonyolításával.  
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7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
A cégnél nagyon színvonalas kísérleteket végezhetnek mind a gyakornokok, mind a PHD-s diákok, 
mert nagyon jók a körülmények a kutatásokhoz. A gyakorlatom koordinátora, és sokan mások a cégnél, 
régóta eredményesen dolgoznak az adott kutatásukon, és nagyon értenek hozzá. Így nagyon 
hasznosnak találtam a beszámolóikat a tapasztalataikról. 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
A munkaidő beosztásom, nem volt pontosan meghatározva, a feltétel az volt, hogy legalább 38 órát 
dolgozzak egy héten, így reggel 7-től este 7-ig dolgozhattam a hétköznapok folyamán a saját 
beosztásom szerint. Általában fél 9-kor kezdtem el a munkát, amit délben az ebéd szakított meg. A 
cégnél egy nagyon szuper menza állt a rendelkezésünkre, ahol igen jó áron (3,5-4 euróért) tudtam 
venni egy három fogásos ebédet. Így amellett, hogy mindig nagyon jól laktam, francia specialitásokat is 
kóstolhattam. Délután körül-belül 5 óráig folytattam a munkát, ami irodai, és labor feladatokat is 
tartalmazott, majd haza mentem. Az este folyamán még maradt időm várost nézni, vásárolni, főzni, 
vagy pihenni a tengerparton. A két hónapos gyakorlat alatt, kaptam 5 nap szabadnapot, ami az 
ünnepnapokkal együtt sok lehetőséget adott arra, hogy Michel (az egyik kolléga által) ajánlott 
környékbeli nevezetességet, szép helyeket megnézhessem.  
 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
Ezen a kérdésen sokat gondolkoztam, ezért többet is kiemelnék, azon az alma tortán kívül, amit az 
utolsó munkanapomra sütött, az egyik laboráns nő, akivel együtt dolgoztam. Nagyon jól esett a 
kedvessége, és finom volt a süti. 
 
Először is nagyon tetszett a Cirque du Navacelles, egy Montpellierhez közeli kis város, ami egy 
völgyben helyezkedik el, és egy nagyon hideg folyó, patak folyik keresztül rajta. Ezen a helyen a 
csillogó, tiszta víz mellett elképesztő sok pillangó van, ami varázslatossá teszi az amúgy is szép 
helyszínt.  
 
Ez a 2016-os nyár tele volt sport eseményekkel, így volt szerencsém megnézni egy Tour de France 
befutót, és egy startot is. Valamint Franciaországból követhettem az olimpiát és a foci eb-t is. Másik 
nagy élményem akkor történt, mikor a francia-portugál eb döntő meccsen, egy téren ülve követtük a 
meccset. A második félidőnél tartottunk már, döntetlen volt az állás, és a fiatalok, több mint százan 
elkezdték énekelni a francia himnuszt. Sokáig nem fogom elfelejteni, hogy milyen jól hangzott. 
 
A legrosszabb élményem az a helyi tömegközlekedéssel történt, mikor egyszer lekéstem a 9 órás 
buszt, ami a céghez visz. Sajnos, az utána lévő kisbuszokra előre helyet kellett volna foglalni, így aznap 
nem tudtam bemenni dolgozni.  
De utólag úgy gondolom, hogy ennél jobb rosszabb élményem nem is lehetett volna.  
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Rovargyűjtés közben 
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