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1.   Honnan értesült az Erasmus lehetőségről, mi késztette a kiutazásra? Merültek-e fel 
problémák az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy munkaterv 
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, 
biztosítás)? 

 
Neptun email által. Problémák nem merültek fel.  

 
2.   Mivel utazott a helyszínre, az bevált-e, mit javasol a jövőben oda utazóknak? Okozott-e 

gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Kapott-e segítséget, ha igen kitől a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

 
WizzAir-rel utaztam Stockholm-Skavsta Airportra, onnan 1.5 óra busszal Stockholm és onnan még 40 

perc nagyjából Uppsala. Norwegian Airlines-szal egyszerűbb Arlanda reptérre utazni, onnan csak 20 perc 
Uppsala.  

Szállást magamnak kellett keresni, ami nem volt egyszerű, nagyon nagy szerencsém volt. Érdemes a 
helyi egyetemi facebook csoportokban keresgélni. A szoba teljesen felszerelt volt, semmit sem kellett 
vinnem.  

 
3.   Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 

helyiekkel és a többi külföldivel? A mobilitás alatt használt nyelv a fogadó országé volt, vagy ettől 
eltért? 

 
Mivel egy nyári holt időszakban éreztem így a szocializálódás nem volt olyan egyszerű, igencsak 

kongott a tanszék az ürességtől, nagyon sokat dolgoztam egyedül, illetve a kollégiumban is egyedül 
voltam. De alapvetően jól sikerül a beilleszkedés, mindenki kedvesen fogadott és segítőkészek voltak.  

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

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 
Teljesen meg voltam elégedve a feladatokkal, sok mindent lefedtek és a tanulmányaimra alapozottak 

voltak.  
 
5.   Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 

Amennyiben tanulmányokat végzett, kellett-e változtatni a Tanulmányi tervén (Learning 
agreement for study), ill. gyakorlat esetében (LA for Traineeships) szükség volt-e módosításra? 

 
Végrehajtottam az előírt módon és nem kellett rajta változtatni. 
 
6.   A Transcript of records-ban hozott kint teljesített tárgyaiból (vagy szakmai gyakorlatából) 

mit fogadtak el itthon? Adódott-e az elfogadtatással probléma?  
Nem fogadták el itthon szakmai gyakorlatnak.  

 
7.   A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei (elegendő információ, segítség nyújtás 

stb) 
 
Minden segítséget megkaptam, könnyen ment az ügyintézés.  
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8.   A fogadó intézménnyel kapcsolatos észrevételei (pl. gyakorlat esetén betartották-e a 
munkaidőt stb) 

(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
Be volt tartva a munkaidő, sokszor szabadon rendelkeztem vele. Mindig tudtam mit kell csinálnom, 

probléma esetén kihez kell fordulnom.  
 
9.   Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
Általában 6:00-kor keltem, reggeliztem. 7 körül indultam el otthonról vagy biciklivel vagy busszal. 

Miután beértem ittam egy kávét/teát, majd 8-kor elkezdtem dolgozni. 9:30-kor volt egy kávészünet, 11:30-
12:00 körül ebédszünet majd 14:00-kor még egy kávé szünet. Általában 16:00-16:30 körül végeztem. 
Utána hazamentem, főztem másnapra, elmentem futni, beszélgettem a lakótársaimmal (amikor már 
voltak). 
 

10.   Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
Legjobb élményem az volt, hogy egy kísérletet teljesen rámbíztak, a legrosszabb amikor egyedül 

voltam benn és sikeresen beriasztottam az egész épületet J  
 
11.   Egyéb fontos megjegyzés, pl. mit gondol a jövőben hogyan tudja hasznosítani a külföldön 

szerzett tapasztalatait? 
 
Eléggé jó viszonyt alakítottam ki a tanszéken több emberrel, remélem ez előnyt jelenthet ha esetleg 

ott tervezném folytatni a tanulmányaim. 
 


