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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)?  

Semmilyen probléma nem merült fel. A munkatervem nagyon jól össze lett állítva a cég részéről, 
napi 8 órát dolgoztam, hétfőtől péntekig, az időszak elején fizikai munkát végeztem, a gyakorlat második 
felében kaptam adminisztrációs munkákat is, sok időt töltöttem a növényorvossal, eladókkal, felsőbb 
vezetőkkel. Biztosítást kötöttem, a kiutazás előtt, a nyelvi felkészülés egy egy hónapos olasz 
nyelvtanfolyam volt, amit Firenzében végeztem el. Kiutazásom autóval történt, édesapámmal.  

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

Nem okozott gondot, a cég biztosított nekem lakást. 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 

helyiekkel és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz beilleszkedni, a helyiek nagyon kedvesek és segítőkészek. A külföldiekkel is könnyű 

volt megismerkedni.  
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Teljes mértékben meg voltam elégedve.  
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen.  
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? 
Elfogadták a szakmai gyakorlat teljesítését.  
7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Minden rendben volt. 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a 

partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Minden nagyon szervezett, minden feladatnak, tevékenységnek, részlegnek van egy felelőse, így 

minden jól működik a cégben.  
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Reggel fél 8-tól dolgoztam 12-ig, 12-től 1-ig ebédszünet van, amikor hazamentem a lakásomba, 

megfőztem az ebédem, megebédeltem, majd 1-től ismét dolgoztam fél 5-ig. Ezután ismét hazamentem, 
pihentem, átöltöztem, majd találkoztam a barátaimmal délután és csináltunk valami programot.  

10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb élményem az volt, mikor a cégtulajdonossal, és a legfelsőbb vezetőséggel dologzhattam.  
Legrosszabb élményem nem igazán volt, jól éreztem magam kinnt, mindenem meg volt, 

kiegyensúlyozott életet éltem.  
11. Egyéb fontos megjegyzés 
Életem eddigi legjobb időszaka volt, mindenkinek ajánlom Olaszországot (Pistoia-t) szakmai 

gyakorlat teljesítésére.  
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