Általános gondolatok a Szakmai gyakorlattal kapcsolatban
A szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó előírásokat a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
tartalmazza. A rendeletben foglaltakat a 2012 szeptemberében és azt követő tanévekben
jogviszonyt létesített hallgatók esetén kell alkalmazni.
Mindezek alapján nem kell az alábbi procedúrát végigvinni 2012 szeptembere előtt iratkozott
hallgatókkal.
A szakmai gyakorlóhely azon jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely





felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a felsőoktatási
intézménnyel kötött együttműködési megállapodás,
valamint a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói
munkaszerződés alapján, a legalább hat hetes egybefüggő szakmai gyakorlatot
biztosítja,
és amelyet az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai
gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett.

Ugyancsak fontos jelezni, hogy hat hétnél rövidebb egybefüggő szakmai gyakorlatot az
Oktatási Hivatal felé bejelenteni nem kell, így az sem esik az alábbi procedúrába.
A hallgatói munkaszerződést a Kar részére nem kell bemutatni.
Kihangsúlyozom, hogy mindazon partnerekkel, amelyekkel már korábban együttműködési
megállapodást kötött az Egyetem, nem kell ismételten megállapodást kötni, mivel azok
visszavonásig érvényesek. Az Egyetem részéről az Oktatási Hivatal felé bejelentett gyakorló
helyek listáját a https://szie.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat-tajekoztato lap alján lehet
megtalálni. Amennyiben a kívánt partner a felsoroltak között van, akkor új Együttműködési
megállapodást (a feltüntetett dátumoktól függetlenül) nem kell kötni. Bejelenteni csak abban
az estben kell az oktatási-dékánhelyettes felé, ha a partner más képzéshez kapcsolódik. Ebben
az esetben jelezni kell, hogy ne csak pl. tanító képzéshez vegyék figyelembe az adott helyet,
hanem az általunk jelzett képzéshez is. Ezt a jelzést a szakmai gyakorlat felelősöktől várjuk,
és majd a SZIE felé továbbítani fogjuk.
Az alábbi eljárás azt hivatott biztosítani, hogy a szakmai gyakorlatok a Kar nyilvántartása mellett
végső soron az Egyetem részéről az Oktatási Hivatal felé is lejelentésre kerüljenek.
Mit kell tegyen a Hallgató a kötelezően teljesítendő Szakmai gyakorlat tantárgy
teljesítéséhez?
Felkeresi az illetékes szakmai gyakorlat felelőst (Építészmérnök szakon: Fülöp István tanár urat,
Építőmérnök szakon, szakiránytól függően: Komárominé Dr. Kucsák Mónika, Kovács Andrea,
Mohai Ágota vagy Müller Marianne kolléganőt, Műszaki Menedzser szakon: Dr. Császár István
tanár urat) és tájékozódik a lehetséges szakmai gyakorlóhelyek felől. Amennyiben a
https://szie.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat-tajekoztato lap alján levő jegyzékben az általa
választott partner nem szerepel, úgy ugyaninnen a megfelelő Együttműködési megállapodás
mintát letölti, két példányban kitölteti és aláíratja az őt fogadó szakmai gyakorló hellyel (céggel,
vállalattal, stb.), illetve megköti az ugyanitt található minta alapján a munkaszerződését a

foglalkoztatóval (lásd a fenti honlap tájékoztatóját). Ez utóbbit a Kar felé benyújtani nem kell.
Más minta érvényes költségvetési szervekre és más nem költségvetési szervekre, így fontos,
hogy a megfelelő nyomtatvány legyen kitöltve! A másik fontos dolog, hogy a tavalyi évhez
képest a sablonok megváltoztak, így kérjük mindenképpen az újakat alkalmazni (a fenti
webcímen már ezek érhetők el)!
A kitöltött, aláíratott Együttműködési megállapodás két példányát (de az esetleges
munkaszerződést nem!) leadja az illetékes szakmai gyakorlati felelősnek (Építészmérnök szakon:
Fülöp István tanár úrnak, Építőmérnök szakon, szakiránytól függően: Komárominé Dr. Kucsák
Mónika, Kovács Andrea, Mohai Ágota vagy Müller Marianne kolléganőnek, Műszaki
Menedzser szakon: Dr. Császár István tanár úrnak) legkésőbb a nyári vizsgaidőszak utolsó
napjáig, de mindenképpen még a szerződésben feltüntetett KEZDŐ IDŐPONT ELŐTT!
Amennyiben a fenti jegyzékben megtalálja a partnert, úgy csak a korábban leírt helyen elérhető
Együttműködési megállapodás utolsó oldalát, az 1. mellékletet kell kitölteni és aláíratva leadni
két példányban!
A szakmai gyakorlatot teljesítő Hallgató az őszi tárgyfelvételi időszakban felveszi a Neptunban a
gyakorlati felelősök által kiírt szakmai gyakorlati kurzust.

A szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentumokat és a gyakorlat teljesítéséről készített
beszámolót legkésőbb szeptember 30-ig leadja a gyakorlati felelősöknek.
Kérem fentiek betartását! Probléma esetén kérem, forduljanak a fentiekben felsorolt oktatókhoz!

