
SZAKMAI GYAKOLRAT TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI NAPPALI ÉS 

LEVELEZŐS HALLGATÓK RÉSZÉRE (AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK): 

A hallgatónak kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a beiratkozás időpontjában 

hatályos mintatanterv szerint meghatározott időtartamban és munkabeosztásban. Ennek 

részleteit a TVSZ 72/A. §-a szabályozza. 

A határidőkre való tekintettel arra kérünk minden hallgatót, hogy a szakmai gyakorlat 

teljesítését ne hagyja a záróvizsgás félévére! Lehetősége szerint igyekezzenek ezt minél előbb 

teljesíteni és adminisztrálni! 

A szakmai gyakorlat azt követően kezdhető meg, hogy ha a szakmai gyakorlatot 

biztosító vállalkozás részéről beérkezett a cégszerűen aláírt Szándéknyilatkozat és 

Együttműködési megállapodás, 2-2 eredeti példányban az AKIK irodába. Nyári 

időszakban töltendő szakmai gyakorlat esetén arra kérünk ügyeljenek, hogy mivel a 

nyári leállási időszakban (júli 01. - aug. 20.) az egyetemen nincsen aláíró, így a 

dokumentumok aláírását legkésőbb június közepéig intézzék el. 

 

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele: 

 BSc- és osztatlan képzés esetén: minimum az összkredit 40%-ának teljesítése 

 MSc-képzés esetén: a szakmai gyakorlat a képzés ideje alatt bármikor megkezdhető. 

A szakmai gyakorlatra jelentkezni a https://karrier.sze.hu/kszgy internetes oldalon 

keresztül elérhető "Szakmai Gyakorlat Adminisztrációs Rendszerben" kell.  

 

Adminisztrációs kérdésekkel, illetve a rendszer működésével kapcsolatos kérdések, 

észrevételek, hibák ügyében az AKIK iroda illetékes munkatársai tudnak felvilágosítást és 

segítséget nyújtani. 

A szakmai gyakorlat szakmai részével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekkel  

Somogyi Miklós (somi@sze.hu) vagy Jáger Attila (jager@sze.hu) tanár úrhoz kell fordulni. 

 

LEVELEZŐS HALLGATÓK MENTESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK: 

Levelezős hallgatóknak - akik már villamosipari munkakörben dolgoznak -  lehetőségük van  

felmentést kérni. Ebben az esetben a fent említett karrieres rendszerbe feltölteni semmit 

nem kell, csupán a mellékelt fájl szerint a beszámolót elkészíteni jelenlegi munkaköréről  

az alábbi dokumentum szerint: 

 felmentési kérelem készítésével kapcsolatos sablon levelezős, távoktatásos 

hallgatóknak 

(Továbbra sem változott az az információ, miszerint a 2008. szeptembere előtt kezdett 

hallgatók mentesülnek a szakmai gyakorlat teljesítése alól.) 

A szakmai gyakorlathoz eredményes munkát kívánunk! 
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Gyakran ismételt kérdések: 
 

K: A karrier oldalon a szakmai gyakorlatok fülön a beszámolómat nem tudom feltölteni. Az 

alábbi hiba ablakot kapom: "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a 

szükséges dokumentumokat. Amint azt megteszi, feltöltheti a beszámolóját." Milyen 

dokumentumokat kellene még leadnom, hogy a szakmai beszámolót feltölthessem? 

  

V: Az AKIK irodába el kell juttatni az együttműködési megállapodást (fogadó szervezet, és 

Egyetem közötti együttműködést tanúsító irat). Ha leadásra került, ha nem, akkor is az AKIK 

iroda fogja tudni ezt a fennakadást megoldani.  

 

-------------------------------- 

 

K: Megkezdhető-e a szakmai gyakorlat úgy, hogy utólagosan adminisztráljuk a szakmai 

gyakorlatot? 

 

V: NEM! A szakmai gyakorlat az együttműködési megállapodás, mindkét fél által megtörtént 

ALÁÍRÁSA után kezdhető csak meg! 

 

-------------------------------- 

K: Kinek lehet leadni a vállalati igazolást? 

V: A beszámolóhoz csatolandó vállalati igazolást a tanszéki ügyintézőnél kell leadni (C704), 

vagy –munkaidőn kívül- az iroda előtt ajtónál a falon elhelyezett postaládába bedobni. 

-------------------------------- 

K: Elfogadtatható-e a szakmai gyakorlat abban az esetben, ha valaki ugyan azon a szakon 

korábban nappalisként teljesítette, és időközben levelező képzésre váltott. Nem lesz abból baj, 

hogy a szakmai gyakorlat teljesítés dátumai a képzési időn kívül esnek? 

V: Ebben az esetben is elfogadható a korábbi szakmai gyakorlat, de azt az új (levelezős) 

képzéshez is be kell rögzíteni! Ebben az esetben kérjük keressék a szakmai gyakorlatért felelős 

tanszéki oktatóinkat. 

-------------------------------- 

K: Érdeklődni szeretnék, hogyha idén nyáron szándékoznék szakmai gyakorlatot kezdeni, 

akkor a jelentkezést legkésőbb meddig kellene leadnom,  

  

V: A nyári kezdés annyiból érdekesebb, hogy a cég, és Egyetem közötti együttműködési 

megállapodást a dékánnak is alá kell írnia, aki a nyári általános szabadságolás ideje alatt 

korlátozottan érhető el. Javasoljuk, hogy a gördülékeny adminisztráció elősegítése érdekében 

a dokumentum aláírását legkésőbb május hónapban készítsék elő! Így időben kezdik meg a 

szakmai gyakorlat adminisztrációs tevékenységeit. Még akkor is, ha csak augusztusban 

kezdődik a szakmai gyakorlat. 

  

 Győr, 2018.11.16. 


