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Két hónapos szakmai gyakorlatomat a stockholmi RISE invenntia nevű cégnél töltöttem. A cég 

papíripari kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. Főleg vegyész- és gépészmérnök végzetségű 

munkatársakkal volt ehetőségem együttműködni  

A kint töltött két hónap alatt betekintést nyertem a papíroptikába. A projekt során a 

mikrocellulóz szálak hatását vizsgáltuk a papír mechanika tulajdonságaira, valamint a szálak 

mennyiségének és eloszlásának kimutatására fejlesztettünk ki egy optikai eljárást.  

Konzulensem, Péter Hansen bevezetett a kutatási folyamatokba. Fő feladataim közé tartozott 

a már előkészített mintákon optikai méréseket végezni, majd azokat kiértékelni. Különösen 

tetszett, hogy projekt minden lépésébe betekintést nyerhettem – a mintaelőkészítéstől kezdve 

az adatok kiértékeléséig, jelentés írásig. A munkám egy rövid irodalomkutatással kezdődött, 

mely során megismerkedtem a használni kívánt gépekkel is, valamint betekintés nyertem az 

optika világába, így nemcsak a gyakorlati tudásom fejlődött, de elmélet ismeretekkel is 

gazdagodhattam 

A cég nagy hangsúlyt fektetett a jó munkahelyi hangulatra. Minden reggel fél kilenckor közös 

kávészünettel kezdődött a nap, valamint csütörtökönként délután kettőkör közös 

süteményezést szerveztek. Ez rendkívül jól összekovácsolta a társaságot, és a munka is jobban 

ment egy kis kikapcsolódás után. (Mindenképp kezdeményezni fogom a heti közös sütizés 

bevezetését az itthoni gyakorlati helyemen is 😊) A kollegák kedvesek, nyitottak és 

kezdeményezők voltak. Mindenki nagyon jól beszélt angolul (lévén multikulturális vállalat). 

A munkatársaim között rengeteg nemzetiség előfordult (Brazil, Spanyol, Mexikói, Szír, Finn), 

így nemcsak a svéd kultúráról tanultam, hanem megismerkedtem más országbeli nézettekkel, 

szokásokkal is. 

A kint töltött idő alatt a várost is nagyon megszerettem. Tiszta, rendezett, és vidám hangulatú 

helyként ismertem meg Stockholmot. Nagyon tetszett a természet közelsége (akár a város 

közepén is talál az ember erdőt, tengert). A helyiek szívesen mennek szabadidejükben 

kirándulni. Egy szép, napfényes hétévégén szinte kiürül a város 😊 Sajnos az ősszel egyre 

rövidülő nappalokkal nehéz volt megbarátkozni. Problémát jelentett a kiadó szoba keresése 

is. Sajnos nagyon kevés kiadó ingatlan van, olyan szobát pedig különösen nehéz találni, amit 

ilyen rövid időre is hajlandók bérbe adni – a tulajdonosok inkább a hosszútávú bérlőket 

részesítik előnybe. Érdemes időben elkezdeni a lakáskeresést. Sajnos az albérlet hirdető 

csoportokban szép számmal vannak csalók is, akik nem létező ingatlanokat hirdetnek, 

érdemes tehát jól utánanézni a kiválasztott szobának.  

Összességében nagyon nagy élmény volt számomra ez a két hónap. Ajánlom mindenkinek 😊 


