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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)? 

MSc elvégzése után szerettem volna külföldön PhD-ni és úgy éreztem, hogy a jelentkezések írása 
mellett szívesen kutatnék egy olyan témában, ami kapcsolatban van a jövőbeli PhD kutatási témámmal, 
továbbá jól mutatatna a CV-mben egy további külföldi tapasztalat.  

 
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? 

Repülőgéppel és vonattal utaztam, könnyen megtaláltam a csatlakozásokat, de a nyelvismeret 
elengedhetetlen! Nekem biztosítottak szállást a fogadóhelyről amiért nem kellett fizetnem. Célszerű előre 
lebeszélni, hogy mi található a szálláson és akkor könnyebb csomagolni. 

 

 
 
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? 

East Mallingban nagyon kedvesen fogadtak és egy nagyon szimpatikus társaság részese lehettem. 
A kutatóintézetben több mint a dolgozok fele nem angol származású. Főként spanyolok vannak, de idén 
több magyar is volt, a mi egyetemünkről, valamint a fő állásban ott dolgozók. Sok barátot szereztem, 
akikkel tartom a kapcsolatot. A munkanyelvem angol volt, de néhányakkal franciául beszéltem, valamint 
elkezdtem kint olaszul is tanulni mert időközben Olaszországban kaptam PhD pozíciót.  
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4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 

Igen, a kutatásomat a témavezetőm úgy állította össze, hogy felkészítsen a PhD-ra hiszen tudta, 
hogy a jövőben ebbe az irányba szeretnék kutatni. Az első megbeszélés után, amiben tisztáztuk az 
kutatás menetét, szabad kezet kaptam a kutatás véghezvitelében, természetesen rendszeresen voltak 
megbeszélések, hogy hogyan haladok a munkával, min kell változtatni, és bármikor kérdezhettem, ha 
megakadtam.  

 
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? 

Mivel időközben megkaptam a PhD pozíciót sajnos előbb be kellett fejeznem a szakmai gyakorlatot, 
így nem tudtam mindennel végezni, ami a kutatási tervben szerepelt. 

 
6. A Transcript of records-ban hozott kint teljesített tárgyaiból (vagy szakmai gyakorlatából) 

mit fogadtak el itthon? Adódott-e az elfogadtatással probléma? 
Erre nem volt szükség mivel már végzett MSc hallgatóként utaztam ki. 
 
6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei (elegendő információ, segítség nyújtás stb) 
Nagyon pozitív élményben volt részem. Nagyon ajánlom az EMR-t azoknak, akik az Egyesült 

Királyságban szeretnének szakmai gyakorlatot szerezni. Kezdetektől fogva segítőkészek voltak minden 
esetleges problémát illetően. Biztosítottak szállást, biciklit. A kollégák nyitottak és segítőkészek voltak 
munka közben, hétvégére meg ajánlottak helyi látványosságokat. 
 

7. 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? 

Ami rögtön feltűnt a kutatóintézettel kapcsolatban, hogy nem tartják be a munkaidőt. Ha nem 
végeztek a munkával akár este 9-ig is bennmaradtak dolgozni és volt, hogy én is. Szerintem a 
kutatóintézet legnagyobb erőssége az az összetartás a kollégák között, amit ilyen mértékben még sehol 
sem tapasztaltam. Az újonnan érkezőket is nagyon hamar elfogadták és érdeklődéssel fordultak feléjük, 
valamint a kultúrájuk iránt is.  

 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Hétköznaponta reggel 8-kor keltem és 9-kor kezdtem el dolgozni. A munkába biciklivel mentem. Heti 

egyszer terepen dolgoztam, ilyenkor délután vonattal utaztam egy órát East Mallingból Wyeba. Reggel 
megterveztem az aznapi feladatokat, pár órát a laborban dolgoztam. 10 órakor, ha időm engedte kávé 
szünetet tartottam a kollégákkal. Volt hogy érkeztek vendégelőadók akiknek érdekes volt beülni az 
előadásaikra, már csak kapcsolatépítés szempontjából is. Ebédidő 13-kor volt, sajnos az ottani ebéd 
drága volt, kis adagot adtak és nem friss alapanyagokból dolgoztak, így én inkább magamnak főztem. 
Ebéd után ismét a laborban dolgoztam amíg el nem készültem az aznapi feladatommal. Amennyiben 
hamar végeztem felajánlottam a segítségem másiknak. Hétvégente az ottani barátaimmal (magyarok, 
olaszok, spanyolok) szerveztünk közös kirándulásokat.  

 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legrosszabb élményem, hogy érkezésemkor senki sem jött ki elém a vonathoz. Ezt tudtam előre, 

de nem gondoltam volna, hogy eltévedhetek egy ilyen kis faluban és azt sem tudtam, hogy ennyit kell 
gyalogolnom 2 hatalmas bőrönddel. Legjobb élményem, hogy olyan emberekkel találkoztam, akikkel 
mostantól mindig szeretném és fogom is tartani a kapcsolatot, és hamarosan találkozom is velük 
Budapesten.  
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10. Egyéb fontos megjegyzés, pl. mit gondol a jövőben hogyan tudja hasznosítani a külföldön 
szerzett tapasztalatait? 

Már hasznosítom is azáltal, hogy felvettek PhD-ni. Megtanultam, hogy tudom egyedül megtervezni 
a kutatás ütemezését, milyen mértékben számíthatok segítségre a témavezetőmtől és olyan 
kapcsolatokat alakítottam ki, melyek segítenek a munkámban, hiszen tudom, hogy kit miről kell 
kérdeznem. 

 

 


