A duális
képzési rend
A duális képzésben részt vevő
hallgató a szorgalmi időszakot a
„hagyományos”
nappali
munkarendű hallgatóval együtt
végzi a felsőoktatási intézménynél
(intézményi szakasz). Ezt követően
részt vesz a vállalati szakaszban
történő
oktatásban
és
gyakorlatban.
Lehetséges
további
vállalati
gyakorlati idő teljesítése a hallgató
számára
rendelkezésre
álló
„szabad” időben a szorgalmi
időszak alatt is, a tanrendet és az
intézményi jelenlétet nem sértve.

Hallgatói
kompetenciák,
képességek

Hallgatóink

− az intézményekben nem oktatott
szakmai ismeretek
− adott vállalat(ok)hoz köthető
specifikus szakmai ismeretek
− önálló munkavégzési képesség
− csoportos munkavégzési
képesség
− fejlett munkavégzési
hatékonyság és eredményesség
− vállalati és munkakultúra terén
szerzett jártasság

A vállalatnál eltöltött időszak:
− specifikus gyakorlati képzés a
vállalkozásnál;
− hallgató bevonása konkrét
„üzemi” gyakorlati feladatokba;
− projekt jellegű munka az önálló
munkavégzés;
− „puha” készségek és
munkakultúra megtanítása.

BSc
Duális
képzés

BSc Duális
képzés

Duális képzés
előnyei

A duális képzés során a hallgató
teljes értékű BSc diplomát kap.

− A hallgató a tanulmányi időszak
során munka- tapasztalatot és
szakmai kompetenciát szerez,
valamint megismeri a vállalati
környezetet.

A felvételi eljárás során hallgató az
egyetem partnerei közül választ
egy vállalkozást, ahol gyakornoki
éveit tölti.
A duális képzés során az elméleti
képzés az egyetemen, míg a
gyakorlati képzés a felsőoktatási
intézménnyel
együttműködő
vállalkozásnál folyik.
A hallgatók már az első
szemesztertől
egészen
a
tanulmányok
végéig
részletes
ismereteket szereznek a munka
világáról.
A képzés hossza 3,5 év, de a tanév
hossza 48 hét, ami csaknem
kétszerese
a
„hagyományos”
képzési időnek. Elméleti oktatással
26 hetet, a vállalatoknál pedig 22
hetet fog eltölteni a hallgató és itt
kell
letöltenie
a
képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlati
időszakot is.

Duális képzésben
résztvevő
partnercégek

− Munkaerő-piaci esélyeik, ezzel
kilátásaik is meghaladják a
hagyományos képzési formában
tanuló hallgatók lehetőségeit.
− A
gyakorlati
tapasztalat
segítségével
könnyebb
az
elméleti tananyag elsajátítása.
− A hallgató tapasztalatot szerez
az
önálló
munkavégzés
területén.
− Szakdolgozatot egy konkrét
ipari feladat kidolgozásával
készíti el a hallgató.
− A teljes tanulmányi időszakban

fizetés jár a hallgatónak,
amelynek mértéke a tanulmányi
évek alatt növekszik.
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További információ:
http://www.gek.szie.hu/dualis-kepzes

A duális
képzésről
A duális képzés a gyakorlatigényes
alapképzési
szakon
folytatott
képzés azon formája, amelyben a
szakmailag
minősített
vállalatoknál folyó gyakorlati
képzések tantervi tartalmuknál,
struktúrájuknál és a vállalatoknál
töltendő, megnövelt óraszámuknál,
valamint
a
megszerzett
munkatapasztalatnál fogva növelik
a
hallgatók
szakmai
kompetenciáját, vállalati ismereteit
és erősítik a kultúráját.
A duális képzés esetében a
közreműködő
vállalat
előre
meghatározott
módon
a
felsőoktatási
intézmény
tananyagához szorosan illeszkedve,
formálisan is oktatja a hallgatókat
a képzés során.
A duális képzési rendszer nyitott;
abból
kötelezettség
nélkül
bármikor kiléphet a hallgató és a
vállalat is, a munkaszerződés
felmondásának vonatkozó törvényi
előírásai figyelembe vételével.

