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Beszámoló a szakmai gyakorlatról 

2018.06.19 – 2018.08.19. 

A szakmai gyakorlatunkat egy kutató 
intézetben töltöttük Olaszországban, Sanremoban. A 
város az ország északnyugati részén, közel a francia 
határhoz fekszik. Az intézet (CREA-OF) a 
fajtavédelem, az in vivo és az in vitro szaporításra 
irányuló genetikai fejlesztés területén kiemelkedő 
tevékenységet folytat. A fejlesztések a dísz-, gyógy-, 
aromanövényekre irányulnak, különös tekintettel a 
földközi-tengeri fajgazdagság megőrzésére és a növények in situ fenntarthatóságára. A kutatások 
kiterjednek növények és kórokozóik/kártevőik közötti biokémiai változások megismerésére és az ellenük 
történő védekezésben való hasznosításukra.  

Az Erasmus nyújtotta lehetőségeket szerettük volna kihasználni a tanulmányaink alatt, ezért az 
Erasmus iroda segítségét kértük a hely kiválasztásához. A korábbi évek és a korábban ideutazott 
hallgatók tapasztalatai alapján jó választásnak ígérkezett a sanremoi gyakorlati hely. A hely kiválasztása 
után felvettük a kapcsolatot a koordinátorunkkal, Fernandoval, aki az intézetben főkutatóként dolgozik. A 
szükséges papírok elintézésében segítségünkre volt, valamint az intézet vendégházát is felajánlotta 
szállásként. A szállás mindennel fel volt szerelve, a konyhai és a fürdőszobai eszközökkel semmi 
problémánk nem adódott, viszont a wifivel néha voltak gondok. A vendégházban több PhD-s tanulóval 
laktunk együtt, így könnyen ment a beilleszkedés. A kiutazás repülővel történt Nizzába, a reptérről pedig 
közvetlen busszal könnyen, kb. 1 óra alatt eljutottunk Sanremoba, ahol Fernando várt és elvitt minket a 
szállásunkra. Az egész gyakorlatunk alatt és a munkánk során is nagyon segítőkész volt, bármivel 
fordulhattunk hozzá.  

A szakmai gyakorlat alatt használt nyelv az angol volt, a kommunikációval nem adódott gondunk. 
Az első két hétben megismerkedtünk a laboratóriumi gépek, 
eszközök használatával. Hétfőnként és keddenként az in vitro 
laboratóriumban dolgoztunk egy PhD-s hallgatóval, a hét többi 
napján a növényvédelmi csoporttal működtünk együtt, ahol 
Fernando koordinálta a munkánkat. Egy átlagos napon 5-6 órát 
dolgoztunk. A gyakorlatunk keretein belül elkezdtünk egy saját 
kísérletet a Phoenix dactylifera pálmával. A kísérletet a  
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kezelések beállításával kezdtük, majd mintát vettünk és kémia, illetve mikrobiológiai analízisek 
sorozatát végeztük el. A kísérletünkön kívül az intézetben folyó egyéb kutatásokban is részt vettünk, 
ennek köszönhetően mélyebben beleláttunk a dolgozók mindennapjaiba. Sokszor dolgoztunk fel angol 
nyelvű szakmai cikkeket, így a napi angol nyelvhasználat mellett a szakmai szókincsünk is gazdagodott. 
A kísérletek és az itt elvégzett feladatok szorosan kapcsolódtak egyetemi tanulmányainkhoz, segítve a 
lexikális tudás gyakorlati tapasztalatokkal történő kiegészítését.  

A két hónap során lehetőségünk nyílt megismerni a környék 
nevezetességeit, gasztronómiáját és botanikai különlegességeit. Az 
ország mediterrán növényflórájának szinte minden faja megtalálható 
ebben a régióban, így számos botanikus kertet és parkot látogattunk 
meg. A környékbeli városok (pl. Bordighera, Imperia, Ventimiglia, 
Mentone) könnyen és olcsón megközelíthetők Sanremoból busszal vagy 

vonattal. A tipikus olasz hangulatot az 
óváros szűk utcáival, a tenger közelségével, az olasz családi 
vendéglőkkel és a megunhatatlan, rengeteg féle fagyit kínáló 
gelatériákkal mindenképpen át kell élni. A francia riviéra gyönyörű városai 
(pl. Nizza, Cannes, Monte Carlo, Antibes) is csak maximum egy órányi 
távolságra vannak, ahol a francia látnivalókkal és a kultúra egy szeletével 
is megismerkedhettünk. Mivel a szállásunk csak 15 percnyi sétára volt a 
tengertől, hétköznaponként, munka után gyakran lementünk lehűsíteni 
magunkat a nagy hőségben. A hangulatos, óvárosi rész a sétáló utcákkal  

szintén csak 25 percre volt tőlünk, így, ha esténként ki akartunk kapcsolódni a kivilágított városi 
forgatagban, könnyen megtehettük.  

Nagyon örülünk, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel, nem 
bántuk meg az utazást. A gyakorlat alatt csakis jó 
tapasztalatokat és egy életre szóló élményt szereztünk.  


