
CAMPUS MUNDIVAL SZAKMAI GYAKORLATON SPANYOLORSZÁGBAN

A nevem Aranyos Anita, a Debreceni Egyetem II. éves biotechnológus hallgatója vagyok. A
Campus Mundi ösztöndíjprogram segítségével lehetőségem adódott 2017. február-június
között, 5 hónapot eltölteni Spanyolország egyik déli kisvárosában, Fuengirolában. Az
Instituto Español de Oceanografía, oceanográfiai kutatóintézetben teljesítettem szakmai
gyakorlatomat.

A szakmai gyakorlatom témája

A Debreceni Egyetemen leginkább algatoxin vizsgálatokkal
foglalkozunk, amely korrelál a spanyol intézet kutatási
munkájával. A laborban tengeri vízminta analízise folyt,
különböző általam még nem használt technológiák
alkalmazásával. Olyan módszereket és technikák
alkalmazását sajátítottam el, amelyekre itthon nem lett volna
lehetőségem, és úgy érzem, rengeteget fejlődtem
szakmailag.

Általam készített mikroszkopikus
képek tengeri algákról

1. kép (fent) Gyrodinium sp. (közép)
és Nitzschia sp. (kétoldalt) tengeri

algák

2. kép (balra) Ceratium furca alga

Miért a Campus Mundi ösztöndíjprogramot választottam?

Fontos szempont egy külföldi utazás apropóján az anyagi javak előteremtése. Számomra a
Campus Mundi ösztöndíj minden költséget fedezett, és ezen felül némi gazdálkodással olyan
élményeket is bezsebelhettem, amelyekre itthon gyűjtenem kellett volna. A Campus Mundi
honlapját böngészve minden dokumentumot megtaláltam, logikusan végigvezetve, ami
megkönnyítette a pályázatom menetét. Amikor elakadtam, a Tempus Közalapítvány
munkatársai mindig a segítségemre voltak, amit ezúton is köszönök.

Amit adott nekem az ösztöndíj

A szakmai fejlődést és kapcsolati háló kiépítését említeném meg elsősorban. Egy hosszabb
időtartamú külföldi munkatapasztalat nagy előnyt jelent egy állásinterjún. Bizonyítja, hogy az



illető képes megállni a helyét egy másik ország
idegennyelvű környezetében, lelki és szellemi
erőt és függetlenséget jelent. A gyakorlat
hozzájárult a szakmai tudásom bővítéséhez, és a
PhD-ra való felkészüléshez.

Emellett rengeteget fejlődött a személyiségem,
új kultúrákat ismertem meg, spanyol és finn
szokásokat, sok új barátot szereztem, akikhez
szívesen térek vissza bármikor.

Ez az út nemcsak egy kis munka volt számomra,
hanem életre szóló felejthetetlen élmény. Egy
kihagyhatatlan tapasztalat, ami önállóbbá,
okosabbá, érettebbé, jobbá tesz. Nagyon hálás
vagyok ennek a lehetőségnek, és szívből ajánlom
mindenkinek, hogy vágjon bele, mert érdemes!

3. kép El Torcal de Antequera

4. kép Egy csodálatos kirándulás a természetben - Gibraltár


