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2018. július 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra

 ADATOK 								Szerződésszám: 
Ösztöndíjas neve:

Kora:
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem
		HU SZEGED01

Kar:
Szak:
Leendő végzettsége:
(magyarul)

Részt vett-e korábban az ERASMUS programban? 	     Igen
	     Nem
Állandó lakcíme
      

A fogadó ország:

A fogadó intézmény pontos neve, címe: (eredeti nyelven)



Nyelvi felkészítésben részt vett-e itthon v. külföldön? 
     Igen 	 Külföldön
     Nem 	 Otthon
Az oktatás nyelve a partnerintézményben: 
Melyik hónapban kezdte meg tanulmányait? (pl.10/12)
2018/ ………….            
2019/…………..
Hónapok száma: ……….. hó

Hány kreditet kapott a fogadóintézményben?……...…kredit
Hány kreditet kapott az SZTE-n?……...…kredit
Erasmus támogatás összesen:…………..EUR
Egyéb -  SZTE HMA:……………HUF
Saját hozzájárulás összesen:…………….EUR

  1. Tartózkodási engedély:
Kellett-e a  külföldi idegenrendészeti hatóságnál  tartózkodási engedélyért folyamodni? Ha igen, az eljárás időigénye, költsége, szükséges dokumentumok?
  2. Biztosítás:
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya(EEK) beszerzéséhez szükséges dokumentumok? Hol igényelte (pontos cím)?
A kinttartózkodás alatt használta-e a kártyát?
Milyen utasbiztosítást kötött, hol, költsége? A kinttartózkodás alatt szüksége volt-e a biztosításra?
Az utazási biztosítás meglétének igazolása feltétele volt-e a tartózkodási engedély megszerzésének? A partnerintézményben  be kellett-e mutatni a biztosítást? Elegendő volt-e az EEK vagy a teljes körű utasbiztosítást is kérték?
  3. Utazás módja: (repülő, autóbusz, vonat, egyéb)
  4. Szállás: Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás megszervezésében? Név, telefon- faxszám, e-mail cím. A szállás típusa: (kollégium, albérlet, egyéb) költsége, kellett-e kauciót fizetni?
  5. Bankszámlanyitás:
Kellett-e a célországban bankszámlát nyitni, ha igen milyen költségekkel járt? Az itthoni bankkártyáját tudta-e külföldön  használni?
  6. Tanulmányi program:
A kivételes tanulmányi rend kérvényezésének menete, határidők:
A Tanulmányi Szerződésben megjelölt kurzusok, tanulmányok felsorolása, teljesített beszámolási kötelezettségek.
Egyéb felvett kurzusok. Hogyan és milyen kurzuscímmel (itthoni kurzuscím alatt vagy egyéb) kerültek be itthon az ETR-be a külföldön felvett tárgyak?
  7. Hogyan történt kint a Transcript of Records leigazoltatása? Kihez lehetett segítségért fordulni?
  8. Itthon a tanulmányok elismertetése kinek a közreműködésével történt? Az eljárás menete.
  9. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával?
10. A küldő intézmény segítségével kapcsolatos észrevételei?
11. A fogadó intézmény segítségével kapcsolatos észrevételei? Problémás kérdésekben kihez tudott segítségért fordulni?
Tanszéki koordinátor neve,  telefon- faxszáma, e-mail címe.
12. Szerveztek-e kint orientációs programot, ha igen, mit tartalmazott?
13. Voltak-e kifejezetten az ERASMUS hallgatóknak szervezett szabadidős és/vagy akadémiai programok?
14. A hazai hallgatók hogyan segítették az ERASMUS hallgatók beilleszkedését?
15. Mennyiben érzi hasznosnak a kint-töltött hónapokat a jövője szempontjából?
16. A fogadó intézmény nyújtott-e anyagi támogatást? (természetben, pénzben)
17. Részt venne-e a külföldi ERASMUS hallgatók fogadásában? Ha igen, kérjük ezt jelezze (a név, szak, mobilszám megadásával)  Pető Ágnesnak.  file_4.png
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18. Egyéb megjegyzés:
19. ALUMNI: Regisztráljon az európai képzési programokban részt vett diákok, fiatal diplomások interaktív hálózatába! 
http://newsite.tpf.iif.hu/alumni/" http://newsite.tpf.iif.hu/alumni/	E-mail:  alumni@tpf.hu
A tartalmi beszámolót a fenti szempontok alapján szíveskedjen szövegszerkesztővel, minimum 2 oldal terjedelemben elkészíteni, kinyomtatni, és ehhez a laphoz csatolva a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Mobilitási Irodára (H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a hazaérkezést követő 15 napon belül leadni.

Dátum: ............................................................				..........................................................
aláírás

