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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)? 

Gyakorlott Erasmusosként az utazás megszervezése nem jelentett komolyabb problémát, a tavalyi 
év során felmerūlt problémákat idén sikerūlt megelőzni. Mivel a tanulmányút nem képezte a képzés 
részét, nem volt szūkség kreditegyeztetésre sem. 

 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 

megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A szállás biztosítása nem okozott gondot, mivel a fogadó cég maga biztosított szállást az ideiglenes 

személyzet számára fenntartott munkásszálláson. A szállás fizetős volt, a munkahely által biztosított 
támogatás nagy részét ennek finanszírozása tette ki. A szállás minősége egy jobb kollégiumi 
elhelyezésnek felelt meg, lakásonként 3-4 dolgozó került elszállásolásra. Mindenki számára biztosított 
volt a saját szoba, a többi helyiség közös használatú. A házak teljesen felszereltek, amit érdemes vinni: 
220 átalakító (az Egyesült Királyságban más kialakítású a konnektor), hajszárító, és csak a magyar 
konyhában használatos segédeszközök (pl. nokedliszaggató). 

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

a helyiekkel és a többi külföldivel? 
A beilleszkedés kifejezetten könnyen zajlott, tekintve, hogy a múlt évben már eltōltōttem egy 6 

hónapos szakmai gyakorlatot a vállalatnál. A vállalat jellegéből adódóan több külföldi hallgatót és dolgozót 
alkalmaznak, mint helyit. Velük talán még hamarabb sikerült közelebbi kapcsolatba kerülni, mivel a 
külföldi hallgatók és idénymunkások szabadidejük egy jelentős részét is együtt töltik. 

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

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Maximálisan, a munkatervemet az érdeklődési köröm figyelembevételével alakították ki, a 

munkavégzéshez minden tárgyi eszközt és szükséges személyi segítséget biztosítottak. A feladatok 
rendkívül színvonalasak voltak, erősen építettek eddigi tanulmányaimra és ismereteimre, és elősegítették 
azok további bővülését. A feladatok kiosztásánál figyelembe vették az egyéni terhelhetőséget, a napi 
feladatok elvégezhetők voltak a munkaidő keretein belül, de folyamatos elfoglaltságot jelentettek a 
munkanap folyamán. 

 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen, a Learning agreementben meghatározott időszakban az előre meghatározott projekteken 

dolgoztam, a meghatározott heti munkaóraszámban, egy témavezető felügyelete mellett. 
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? 
Mivel az idei évben a tavalyi Erasmus gyakorlatom során végzett kísérleti munka befejezésére 

hívtak vissza a vállalathoz, ezért a kiutazás nem képezte a tantervem részét. 
 
7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Minden támogatást megkaptam mind a Tanulmányi Osztálytól, mind az Erasmus Koordinációs 

Irodától, mind a Rovartani Tanszék munkatársaitól a kiutazás zavartalan, és hátrányos következmények 
nélküli végrehajtásához. 

 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a 

partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
A vállalat működése nagyjából megegyezik a hazai kutatóintézményekével, a legnagyobb eltérés 

talán a munkaidő szigorúbb betartásában tapasztalható (túlóra csak nagyon indokolt esetben fordulhat 
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elő, és azt a dolgozók más napokon szabadidő formájában megkapják). A fogadóintézmény legnagyobb 
erősségének a rendkívül erős közösségi szellemet találtam, az alkalmazottak gyakran szabadidejük egy 
részét is együtt, közösségként töltik. Ezt segíti elő a vállalat önkéntesei által vezetett, jól szervezett Social 
Club is. 

 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
7:30-Ébresztő, reggeli 
9:00- Munkakezdés 
11:30- 15 perces teaszünet (kiváló lehetőség a kapcsolatépítésre) 
12:30- 60 perces ebédszünet, napközbeni pihenőidő 
15:30- 15 perces teaszünet 
17:30- munkaidő vége 
17:00- Napi bevásárlás, esetleg főzés, vacsora 
18:00- Szabad program lefekvésig (pihenés, közösségi események) 
 
Hétvégenként szabad foglalkozás, gyakran a kint tartózkodó diákok és vendégmunkások, illetve a 

helyiek által szervezett programok, bálok, kerti sütések, kirándulások. 
 
10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A számtalan nagyszerű élmény közül talán az osztályunk által szervezett közösségi napot tudnám 

kiemelni, ami lehetőséget biztosított közelebbi és távolabbi munkatársaim mélyebb, kötetlenebb, 
munkaidőn kívüli megismerésére is egy tengerparti kirándulás, strandolás és grillezés keretein belül. 
 


