
 

A szakmai gyakorlatra való 
jelentkezés feltétele, hogy a 
hallgató rendelkezzen a 
mintatantervben előírt 
szigorlatokkal, és legalább 3,0 
tanulmányi átlagot teljesítsen. 
A képzésre a jelentkezés kivételes 
tanulmányi rend egyidejű 
kérelmezése mellett lehetséges, ami 
lehetővé teszi azt, hogy 
tárgyfelvétel ne a Neptun keretein 
belül történjen. A jelentkezők 
rangsorolása és a felvételről 
történő döntés az adott céggel 
egyeztetve, az általános munkaerő-
piaci gyakorlathoz hasonló módon 
történik. Sikeres felvétel esetén a 
kurzus-felvétel a Neptun-ban 
regisztrálásra kerül. 
 
A kooperatív szakmai gyakorlatra 
a Gépészmérnöki Kar bármely 
szakos nappali tagozatos hallgatója 
jelentkezhet. 
 

A képzés időtartama 10 hónap, a 
cégtől függően lehetőség van már 
nyáron elkezdeni a gyakorlati 
képzést. Ebben az esetben akár 12 
hónap is lehet az időtartam. 
 
A képzés periódusai:  
• Nyári fakultatív gyakorlati ciklus 
(július, augusztus); ennek feltétele, 
hogy a cég és a hallgató is így 
kívánja. A 4-6 hetes szakmai 
gyakorlat ekkor teljesíthető.  
• Kooperatív képzés kötelező 
gyakorlati ciklus (szeptember 1-től 
június 30 -ig). 
 
Hetente négy napot kell a cégnél 
eltölteni, napi nyolc órában.  
 
A kooperatív képzésideje alatt a 
hallgató egyéni tanulmányi rend 
keretében tesz eleget tanulmányi- 
és vizsga-kötelezettségeinek. Erre 
hetente egy munkanap áll rendel-
kezésére. 
 

A kooperatív szakmai képzésre 
való jelentkezés önkéntes. A 
képzésre az alábbi nappali 
tagozatos hallgatók 
jelentkezhetnek: 
− 5. szemeszteren túljutott vagy 

felsőbb évfolyamos BSc 
hallgatók, 

− jelenleg kooperatív képzésen  
részt vevő BSc hallgatók, ha  
MSc-n nappali hallgatói   
jogviszonyban folytatják  
tanulmányukat, 

− MSc hallgatók. 
 
A kooperatív képzésre jelentkezett 
és felvételt nyert hallgatóknak a 
3.00 –ás (vagy jobb) tanulmányi 
átlagot folyamatosan fenn kell 
tartani. A képzés előtti 
szemeszterben és a képzés teljes 
időszaka alatt! Ez a feltétel mind 
BSc-s és MSc-s hallgatókra is 
vonatkozik.  
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A képzés utolsó tanévében 
fakultatívan választható tárgy a 
Kooperatív szakmai képzés.  
 
Jelenleg számos multinacionális 
cégnél fogadják hallgatóinkat, ahol 
a képzés célja, hogy a graduális, 
nappali tagozatos hallgatóink 
üzemi körülmények között 
bővíthessék tudásukat, 
szerezhessenek szakmai 
tapasztalatot, gyakorlatot, 
miközben tanulmányaikat 
folytatják.  
 
A hallgatók egy un. Kooperatív 
börzén, vagy a már meglévő 
partnervállalkozások közül 
szabadon választhat gyakorlati 
helyet. 
 

 
 

− a tanulmányi időszak alatt 
szakmai gyakorlat és tapasztalat 
szerezhető,  

 
− gyakorolható az idegen 

nyelvtudás,  
 
− precizitásra, pontos 

időbeosztásra és hatékony  
munkavégzésre tanít,  

 
− kialakítja a csapatszellemet,  
 
− a valódi munkakezdéshez 

tapasztalatot és  
magabiztosságot ad,  

 
− a szakdolgozat témáját, 

konzultálását a vállalat  
biztosítja,  

 
− havi juttatás a gyakorlat 

időtartamára,  
 
− a munka világába való 

elhelyezkedést nagymértékben 
megkönnyíti,  

 
− magasabb kezdő fizetés.  

A hallgatók szakmai gyakorlati 
képzésében olyan vállalkozások 
vesznek részt, amelyek magas 
szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek, vállalják, hogy a 
diákok mellé személyi mentort 
neveznek ki. 
Lehetőség van azonban arra is, 
hogy a kooperatív szakmai képzést 
a hallgató – egy újabb cégnél – 
saját magának szervezze meg. 
Ennek feltétele, hogy lépjen 
kapcsolatba a céggel, amely 10 
hónapon keresztül fogadja a 
hallgatót és fizeti a képzés díját.  
 

 
 
A kooperatív szakmai gyakorlat 
képzésvezetője: 
Dr. Kiss Péter egyetemi tanár 
kiss.peter@gek.szie.hu 

 
 

A gyakornoki évekről egy oklevelet 
kapnak a hallgatók a diploma 
mellé. 
 

 
 

 
További információ: 
http://www.gek.szie.hu/kooperativ-
kepzes-bsc 
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