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Bevezetés
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara a TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009-es számú, „A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris
képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat keretében, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére vállalta a duális felsőoktatás
standardizálásában való közreműködést.
A projekt fő célja a Pécsi Tudományegyetem műszaki területén a duális képzéshez
kapcsolódó szervezeti és működési feltételek meghatározása, a képzésben közreműködők
számára az átláthatóság megteremtése. Célunk továbbá a képzéshez kapcsolódó feladatok
tekintetében a duális képzésben résztvevő vállalatok számára teljes körű segítség nyújtása, a
bekapcsolódás feltételeitől, a hallgatók diplomához jutásáig tartó folyamat végigkövetésével,
a tennivalók és a szabályok összegyűjtésével és összefoglalásával, valamint a különböző
magyarországi példák bemutatásával.
A projekt keretében készült el a Vállalatai Fehér Könyv a duális Gépészmérnök BSc.
képzéshez című kiadvány, mely a Gépészmérnök BSc duális képzéshez kapcsolódó
standardokat tartalmazza.

A Fehér Könyvek rendszere, célja
A Fehér könyvek rendszere
A fentiekben ismertetett projekt keretében szakonként elkészült 3 olyan ajánlásokat és
szabályokat összefoglaló Fehér Könyv, amelyek tartalma segíti a duális képzésben résztvevők
összehangolt, sikeres együtt munkálkodását.
A Fehér könyvek rendszere a felsőfokú duális képzés standardizálását valósítja meg. Minden
a duális képzésben akkreditált szak esetén 3-3 Fehér Könyv készült, amely segíti és
támogatja:




a vállalati szereplőket - Vállalati Fehér Könyv
a felsőoktatási intézményeket - Intézményi Fehér Könyv
a duális képzésre jelentkező hallgatókat - Hallgatói Fehér Könyv

eligazodni a duális képzésben való szerepvállalásukhoz kapcsolódó szabályrendszerben.
A Fehér Könyvek célja, a duális képzés minden résztvevője számára teljes körű tájékoztatást
nyújtani a duális képzés magyarországi törvényi szabályozóiról, a duális képzési
folyamatokról, a közös projekt sikeréhez vezető tennivalókról, a partnerek működési
sajátosságairól, a kapcsolódási pontokról. Ezeket az információkat mindhárom kategóriába
tartozó Fehér Könyv tartalmazza. A Fehér Könyvek mellékleteként rendelkezésre bocsájtjuk a
törvényi előírásokban meghatározott dokumentumok, szerződések mintapéldányait, valamint
a Gépészmérnök BSc szakot indító felsőoktatási intézmények elérhetőségeit.
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Az egyes Fehér Könyvek főbb tartalmi elemeit az 1. számú ábra mutatja:

1. ábra: A Fehér Könyvek rendszere
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A Fehér Könyvek célja:
A duális képzésben részvevők célja közös, de az egyes szakmák esetén a megvalósításban
vannak eltérések, ezért minden duális képzési formában induló felsőoktatási szak esetében
készült útmutató Fehér Könyv a vállalati partner, a hallgató és a felsőoktatási intézmény
számára.
Célul tűztük ki továbbá a fejlesztési irányoknak, a duális képzés működési szabályainak,
folyamatainak, az egyes szereplők feladatainak a meghatározását.
A Fehér Könyvek rendszere azzal a nem titkolt szándékkal készült, hogy a duális képzés
minden szereplője megismerje a partnerek működésének elvét, az általuk használt fogalmakat,
szabályozókat. Pontos információt kapjon a képzésben elfoglalt helyére, szerepére
vonatkozóan. Egyértelműen tájékozódjon a képzés menetéről és a kapcsolódási pontokról.
Ennek megfelelően a Fehér Könyvek mindegyike biztosítja az adott szegmens számára a
magyarországi duális képzéssel kapcsolatos ismereteket, információkat a képzés bevezetésére
és működtetésére vonatkozóan.
Az elkészült Fehér Könyvek az adott szakhoz, esetünkben a Gépészmérnök BSc. szakhoz
kötődő hasznos ismeretek átadását is hivatottak teljesíteni.
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A duális képzés szervezeti és irányítási alapelvei
A duális felsőfokú képzés alapelvei a Duális Képzési Tanács meghatározásában
A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint „duális
képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési
területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó
mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti
követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés
módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek
között, minősített szervezetnél folyik”
A duális képzés tehát, 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 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. E képzési rendszer segítségével olyan
munkaerő kerül ki a felsőoktatásból, amely azonnal, több éves továbbképzés, és további
anyagi ráfordítás nélkül képes belépni a munka világába. Ezáltal gyors és hatékony eszköz a
minőségi munkaerőhiány kezelésére.
A duális Gépészmérnök BSc képzés irányítási alapelvei
 A képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet minőségi auditálása folyamatos.
 A részt vevő oktatók erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, a vállalati
szakemberek részvétele a felsőoktatási modulokban ajánlott. (lásd: A vállalati
partnerek kapcsolódási pontjai c. fejezet)
 A duális képzési folyamat előnye, hogy a részt vevő gépipari, vagy más szóval gépész
vállalatok közvetlenül elérik a képzésben részt vevő hallgatókat, továbbá az
együttműködés alkalmas a hallgatók integrálására a vállalati szervezetbe, kultúrába és
folyamatokba.
 A duális képzésben részt vevő gépészmérnök hallgatók tanulmánya két szakaszra
bontható. A tanulmányi időszak intézményi szakaszában a nem duális képzésben
részvevő nappali munkarendű hallgatókkal együtt végzi tanulmányait. Ezt követi a
vállalati szakasz, amikor aktív részese a vállalati gyakorlati képzésnek. A vállalati
szakaszban hallgatói munkavállalóként elvégzi a rá bízott feladatokat, részt vesz a
projektek kidolgozásában.
 A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket
és munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók.
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 Egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért a
hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet. Mértéke legalább hetente a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka.
 A vállalati gyakorlatok szervezésében részt vevő oktatók, mentorok megfelelő
elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, illetve képesek a hallgatók szakmai
és munkavégzési kultúra terén megvalósuló fejlődését támogatni.
 A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a
hallgató és a vállalat is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi
előírásai figyelembe vételével.
A duális Gépészmérnök BSc képzés struktúrájának alapelvei
A duális képzés a felsőoktatás és az ipar által közösen felügyelt képzés. A gépészmérnök
hallgatók elméleti, általános gyakorlati, labor gyakorlati képzéséről és ezek számonkéréséről,
értékeléséről a felsőoktatási intézmény gondoskodik. A gépész szakmai duális
partnervállalatok a szakma – és az adott gépész szakma specifikus gyakorlati ismeretekre,
szervezeti folyamatokra, szabványokra, a munkavégzéssel kapcsolatos vállalati szemlélet
kialakítására és ezek számonkérésére, értékelésére specializálódnak.

2. ábra: A munkamegosztás alapelvei
Forrás: „A Kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a
nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában” projekt TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019
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Alapelvek:
 A duális Gépészmérnök BSc képzésben a felsőoktatási elméleti és a vállalati speciális
gyakorlati képzés időben és tartalmilag összhangban valósul meg. A vállalati
gyakorlat anyagát a felsőoktatásban megszerzett elméleti anyagra kell építeni a teljes
képzési időben.
 A duális Gépészmérnök BSc tananyag összeállításának alapja a kormányzat által
jóváhagyott, a Gépészmérnök BSc szakra vonatkozó képzési kimeneti követelmény, a
szerződött felsőoktatási intézmény által összeállított mintatanterv és a felsőoktatási
intézmény és a vállalati partner által közösen összeállított vállalati gyakorlati képzési
terv. Ennek a három dokumentumnak egymással összhangban kell lennie.
 A duális tananyag összeállításához szükséges a duális Gépészmérnök képzés
módszertani koncepciójának kidolgozása. Ami nem más, mint a felsőoktatási
intézmény és a vállalati partner együttműködésének alapját adó módszertan
meghatározása, melynek során a duális képzésben részt vevő hallgató végzettségéhez
szükséges képzési elvárások kerülnek rögzítésre. A módszertan kidolgozásánál
tekintettel kell lenni az alábbiakra:




Az elméleti képzés anyaga a hagyományos és a duális rendszerű képzésben
főszabályként azonosak (megjegyzés: a rendelkezések 10%-os eltérést
engedélyeznek a két képzési rendszer mintatantervében. Ez lehetőséget biztosít
a vállalat-specifikus elméleti ismeretek átadásra is a képzés során).
A gyakorlati képzés anyagai a duális képzési specifikumnak megfelelőek. Ezek
a specialitások a vállalati partnerrel együttműködve a képzési kimeneti
követelményeknek megfelelően kerülnek kiírásra.

 A vállalatnál eltöltött időszak tartalmilag tematikusan öt fő területre bontható:






„Puha készségek”, munkavédelem, munkakultúra fejlesztése a vállalatnál
Speciális gyakorlati feladatok megismerése, ellátása a vállalatnál
Hallgatók bevonása a konkrét „üzemi” gyakorlatba
Önálló munkavégzés képességének kialakítása pl. projekt jellegű feladatok
kapcsán
Szakdolgozati téma kidolgozása, konzultálása
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A duális Gépészmérnök BSc képzés célrendszere
A kormányzat célja a duális képzések felsőoktatásba való bevezetésével a gazdasági és a
társadalmi elvárások összehangolása.
A gazdaság elvárásai:
 az akadémiai félévekben megszerzett erős elméleti alapozás azonnal kerüljön
gyakorlati alkalmazásra a partner vállalatoknál,
 a szakmai elméleti ismeret mellett a hallgatók a vállalatnál elmélyítendő képességekre
és készségekre vonatkozó tudást szerezzenek,
 a hallgatók az adott szakterület legújabb ismereteit szerezzék meg a gyakorlati képzés
révén,
 a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés révén vegyen részt a képzésben.
A társadalom elvárásai:
 a hallgatók tudása a vállalatoknál történő alkalmazásuk során kielégíti az ott
támasztott igényeket, ilyen módon a képzés társadalmi megtérülése lényegesen
gyorsabb,
 a felsőoktatási képzés reagáljon a munkaerő piaci elvárásokra,
 a foglalkoztatás erősítése a végzett hallgatók körében.
A fenti elvárások teljesülésével elmondható, hogy a felsőfokú duális képzési forma előnyös
minden résztvevő szereplő számára és hosszú távon a térség tőkevonzó képességének
növelésével megfelel a társadalmi elvárásoknak is.
A duális képzés előnyei a vállalatok számára
 A felsőoktatásba való bekapcsolódás biztosítja a saját, vállalati igényre szabott
részvétel lehetőségét a képzésben.
 A vállalat által választott és a képzési idő alatt felkészített, lojális szakember
utánpótlás.
 Hosszabb gyakorlati idő – biztosabb ismeret átadási lehetőség.
 A felsőoktatási intézmény tevékenységének megismerésével lehetőség nyílik a közös
pályázatokban való részvételre, a kutatás-fejlesztési tevékenységek közös
megvalósítására.
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A duális képzés előnyei a felsőoktatási intézmények számára
 Erősödik a felsőoktatási intézmény ipari együttműködési hálója
 Növekszik a helyi gazdasági igényeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel bíró
munkavállalók kibocsájtása és a biztos elhelyezkedési lehetőség növeli a beiskolázási
létszámot
 A gyakorló szakemberek megjelenése a felsőoktatásban segíti a piaci igények
kiszolgálását
 Partner vállalatokkal közös K+F+I projektek lehetősége
A duális képzés előnyei a hallgatók számára
 Jobb munkaerő piaci potenciál
 Korszerű technológiák, élő ipari folyamatok megismerése
 A képzés alatti anyagi függetlenség
 Biztos állás lehetőség

A duális képzés törvényi szabályozói Magyarországon
A duális képzéshez kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye
1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény meghatározza:
2014. július 24. napi hatállyal a duális képzés fogalmát (beiktatta: 2014. évi XXXVI.
törvény 40. § (1). hatályos: 2014. VII. 24-től.)
2. A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza.
3. A 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelettel módosított a felsőoktatási
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm.
rendelet meghatározta a Duális Képzési Tanácsot. A Duális Képzési Tanács (DKT) az
oktatásért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő
véleményező és javaslattevő testülete.
4. A miniszterelnök 152/2014. (XII. 31.) ME határozata a Duális Képzési Tanács
tagjainak és elnökének megbízásáról a 2014. december 1-jétől 2017. november 30-áig
terjedő időtartamra.
5. Az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső
gyakorlóhelyen képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett,
hallgatói munkaszerződés alapján végezhető szakmai gyakorlat rendelkezéseit, a
hallgató díjazását (Nftv. 44. §); és a gyakorlatigényes szak fogalmát (85.§ (3) pont
tartalmazza.
„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
11

6. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
meghatározza a szakmai gyakorlatra köthető együttműködési megállapodás és a
hallgatói munkaszerződés tartalmát.
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezik az
adómentességet élvező tevékenységekről
8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a
2011. évi CLV. törvény rendelkezik a szakképzési hozzájárulás gyakorlatigényes
alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal történő teljesíthetőségéről
államilag támogatott létszám tekintetében (1.§, 5.§).
9. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik
a gyakorlati képzés szervezésével teljesíthető hozzájárulás számításáról.
10. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik az alapképzési és
mesterképzési szakok jegyzékéről.
11. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet határozza meg a szakokon szerezhető kompetenciákat.
12. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet határozza meg a felsőoktatási
intézmények által szakmai gyakorlatra kötött megállapodások nyilvántartásba vételét.
13. A felsőoktatási felvételi eljárásról 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § (4)
bekezdése értelmében, a jelentkező az Nftv. 108. § 1a. pontja szerinti képzési
területhez tartozó szakra vonatkozó felvételi döntést követően a felsőoktatási
intézményhez benyújtott kérelmére, a duális képzésre jogosult felsőoktatási intézmény
külön döntése alapján duális képzésben vehet részt.
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A duális Gépészmérnök BSc képzés feltételei
Hogyan csatlakozhat egy vállalat a duális képzéshez?
A duális képzés egy felsőoktatási intézmény és egy gépész szakmai vállalat, - gazdálkodó
szervezet szoros együttműködésén alapul, így az első lépés a jogszabályoknak megfelelően az
együttműködés részleteinek tisztázása és az együttműködési megállapodás megkötése a két
fél között.
A gépész cégnek fontos felmérnie, hogy melyik intézményben és milyen szakon képzik
azokat a szakembereket, akikre szüksége van. Segítségképpen összegyűjtöttük azon
felsőoktatási intézmények listáját és elérhetőségét, amelyek ma Magyarországon
Gépészmérnök BSc képzést folytatnak. A listát a 3. számú melléklet tartalmazza.
A vállalatnak fel kell vennie a kapcsolatot a választott felsőoktatási intézménnyel vagy
intézményekkel.
Az együttműködési megállapodás tartalmi előírása többek között a jelentkezők
kiválasztásának módja, a kiválasztási folyamat időbeli ütemezése, valamint a cég
kötelezettségvállalását a duális hallgató képzésére és értékelésére.
Második lépésként a vállalat a szerződött felsőoktatási intézménnyel/intézményekkel együtt
elkészíti a Gépészmérnök BSc szakra vonatkozó mintatantervet, mely a gyakorlati képzési
programot is magában foglalja.
Harmadik lépésként a törvényi előírások betartása mellett előkészíti a hallgatói
munkaszerződést, melyet a duális képzésre felvett hallgatóval/hallgatókkal fog megkötni.
Ajánljuk szíves figyelmükbe a 2. számú mellékletet, mely a hallgatói munkaszerződés egy
mintapéldánya.
Eközben a felsőoktatási intézmény szenátusa dönt arról, hogy egy, a képzési programjában
szereplő szakot elindít duális formában is, meghatározva a minimális és maximális hallgatói
létszámot. A szenátusi határozat azt is rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet által előzetesen kiválasztott jelentkezőket az intézmény átsorolja a duális képzési
formára. Ennek feltétele, hogy a jelentkező a központi felvételi eljárásban felvételt nyerjen az
intézménybe, beiratkozzon és kérvényezze átsorolását a duális képzési formára.
A szenátusi határozat melléklete az együttműködési megállapodás, a mintatanterv, valamint a
hallgatói munkaszerződés minta.
A felsőoktatási intézmény a szenátus által jóváhagyott szakindítási anyagot felterjeszti a
Duális Képzési Tanácshoz, amely megvizsgálja a kérelmet és határozatot hoz róla.
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Negyedik lépésként, az előre meghatározott határidőig a gyakorlati képzésben részt vevő
vállalatnak önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a Duális Képzési Tanácsnak az
online Duális Képzési Információs rendszerben (DUKE) a képzéssel és a képzésben részt
vevő szakemberekkel kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz
kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek
(részletes előírást lásd lent). Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos
minőségi ellenőrzést fog végezni a felsőoktatási duális képzési rendszerben részt vevő
vállalatoknál.
A felsőoktatási intézmény gondoskodik arról, hogy a felsőoktatási tájékoztatóban a
Gépészmérnök BSc szaknál lábjegyzetben megtekinthető legyen, hogy indítja-e az adott
felsőoktatási intézmény duális formában, s ha igen, pontosan mely vállalati partnerek
közreműködésével. A tájékoztató a szeptemberben induló képzésekről rendszerint az előző év
végén megjelenik, így a duális képzéshez csatlakozni kívánó cégeknek időben meg kell
hozniuk a döntést (általában előző év novemberében) a következő tanévben történő képzésről.

A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere
1.

A duális képzés indításának feltételei vállalati oldalról:

A duális képzés országos koordinálására a kormányzat, a vállalati szféra és a felsőoktatási
intézmények képviselőinek részvételével létrehozták a Duális Képzési Tanácsot, és
kidolgozták a képzéstípus intézményesítésének elveit.
A Duális Képzési Tanács megalkotta a „Képzési területenkénti követelményrendszer a
felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére” címmel a vállalatok
számára a duális képzéshez való kapcsolódás feltételrendszerét, mely a műszaki területen az
alábbiakat tartalmazza. A műszaki tudományterülethez kapcsolódó vállalatok számára
összefoglalt előírásokat a 3. számú ábra tartalmazza.
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3. ábra: A vállalati részvétel kritériumai a műszaki területen
Forrás: Duális Képzési Tanács

A DKT meghatározása szerint a duális gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, a
szervezet részéről a gyakorlati képzésben részt vevő szakemberrel szemben támasztott
feltételek:
1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell felelnie a
230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben a gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános
feltételeknek.
2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell fogalmaznia a duális
felsőfokú képzésben való részvételével elérendő célkitűzéseit.
3. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati
képzésre vonatkozó képzési tervvel, melynek alapvető kritériuma, hogy építsen a
felsőoktatási intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek,
kompetenciáinak félévről félévre való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő
gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak.
Ennek megfelelően a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet képzési terve tartalmaz:
 elméleti ismereteket,
 a hallgatók tapasztalatainak bővítését célzó gyakorlatokat (konkrét „üzemi”
gyakorlati feladatok ,
 önálló projekt jellegű munka
 kompetencia és készségfejlesztést (pl. vezetési készség, kommunikációs
gyakorlat, projektvezetés stb.
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4. A gyakorlati képzőhelynek ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó
értékelési kritériumokat.
5. A gyakorlati oktatást végző szervezet rendelkezzen vagy gondoskodjon annak
megszervezéséről, hogy a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai
kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre álljanak,
továbbá gondoskodjon a hallgatók kompetencia-és készségfejlesztéséről.
6. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell
szolgáltatnia a DKT felé a képzéssel és a képzésben részt vevő szakemberekkel
kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns
végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. Önéletrajz csatolása
szükséges.
7.

Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos (képzőhelyenként
kétévente) minőségi ellenőrzést végez a gyakorlati képzés megvalósulásáról
szakbizottságok által.

8.

A duális képzés indításának feltételei felsőoktatási intézményi oldalról:

A duális képzést indítani, illetve folytatni kívánó intézmény akkreditált felsőoktatási
intézmény, amely rendelkezik a duális képzésben érintett Gépészmérnök alapszak
akkreditációjával.
Az intézmény oldaláról szenátusi határozat szükséges az alábbi tartalommal:
 rendelkezik a szak duális képzési formában indításáról;
 meghatározza, mely – az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése szerinti –szakon, mekkora
minimális és maximális hallgatói létszámmal (kapacitással) indul a képzés;
 rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet által előzetesen kiválasztott
jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (ponthatár húzás), a beiratkozást és a
hallgatói kérelmet követően – a felsőoktatási intézmény átsorolja a duális képzési
formára
A szenátusi határozat melléklete:
1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezet – vagy szervezetekkel – kötött
együttműködési megállapodás, mely:
 tartalmazza a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (Kormányrendelet)
16.§-ában foglalt elemeket;
 időtartama legalább a képzés idejének megfelelő, azzal azonos (vagy
határozatlan időre szól);
 tartalmazza a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet jelentkezők
felmérésének, kiválasztásának módját, módszerét, időbeli ütemezését azzal,
hogy a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítás időpontjáig tájékoztatja
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a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről; valamint arról, hogy megfelel a
feltételeknek;
 rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet –a minősítést
követően – a tantervben foglaltak szerint részt vesz a hallgató képzésében és
értékeli a megszerzett tudást.
2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel közösen elkészített minta - tanrend,
mely szerint:
 a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott
tartalommal rendelkezik;
 a tantervnek az intézményi szakaszra vonatkozó része 90%-ban meg kell
egyezzen a „hagyományos” szak tantervének tartalmával, a 10%-os eltérés
kizárólag egyes gyakorlati részeknek a vállalati oldalon való kiváltása útján
valósulhat meg;
 bemutatja a megszerzett tudás értékelésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket.
3. A vállalat és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés-minta, amely:
 tartalmazza a 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 18.§-ában foglalt
elemeket;
 tartalmazza, hogy a díjazást a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet fizeti,
az nem hárítható át.
Felsőoktatási támogató, segítő feladatok a duális Gépészmérnök képzés kialakítása
érdekében
A felsőoktatási intézmény képzésének anyagai a hagyományos nappali és a duális rendszerű
képzések esetén azonosak. Az intézmény (továbbra is) felelős és feladata a Gépészmérnök
BSc szak képzési és kimeneti követelményeinek teljesítése, a szakindítási kérelemben
szereplő, az akkreditációnak megfelelő képzés biztosítása, az ahhoz kapcsolódó ismeretek
átadása, az előadások, gyakorlatok, szemináriumok, stb. megtartása és az ismeretek
számonkérése. Így biztosítható a diploma értékének megőrzése, valamint a hagyományos és a
duális képzés közötti átjárhatóság. Ezzel együtt a felsőoktatási intézmény képzése egy
bizonyos „alapot” biztosít a partner vállalatoknak, intézményeknek, amelyre azok felépíthetik
saját, egyedi képzési tervüket. Ezen vállalati képzési terv alapvető kritériuma, hogy építsen a
felsőoktatási intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek, kompetenciáinak
félévről-félévre való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő gyakorlati képzést jelentsen
a hallgatóknak. Ugyanakkor a vállalati tanterv rugalmas és képes alkalmazkodni a vállalatok
különbségeihez (méret, termékkör, vevői kör, folyamatok, működés stb.), valamint reagál
mindazon hiányosságokra, amelyeket a vállalati szereplők a jelenlegi felsőoktatás kapcsán
érzékelnek és jeleznek.
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1. Alapfeladat:


nyitottság a munkaerőpiaci szereplők irányába, potenciális duális vállalati
partnerek számbavétele, bevonzása, tájékoztatások megtétele, egyeztetések
lefolytatása

2. Jogi lépések:


együttműködési megállapodások előkészítése, aláírása



a hallgató sikeres intézményi felvétele, valamint a vállalattal a hallgatói
munkaszerződés aláírása után hallgatói nyilatkozat aláíratása, melyben a hallgató
beleegyezését adja, hogy a felsőoktatási intézmény a hallgató tanulmányi
eredményeiről, előrehaladásáról tájékoztassa az érintett duális partner vállalatot

2. Időbeosztás kialakítása:


közös időbeosztás kialakítása, rögzítése; majd ennek megfelelően a felsőoktatási
intézmény tanév időbeosztásának egységes, vagy eseti módosítása

3. Szabályzatok (pl. TVSZ), utasítások áttekintése, módosítása / kiadása
4. Vállalati tantervek támogatása:


vállalati tantervek kialakításának szakmai és adminisztrációs támogatása
(intézményi és vállalati „oktatók”, szakfelelősök tájékoztatása, együttműködésük
elősegítése)



vállalati tantervek szakmai ellenőrzése, egyeztetése (kapcsolat biztosítása a
felsőoktatási intézményben tanultak és a vállalati tanterv között a megfelelő
„lépcsőzetes”, fokozatos előrehaladás kialakítása érdekében)
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A duális képzés folyamatstruktúrája
A duális képzés sikeres megvalósítása érdekében célszerű megfogalmazni mind a vállalati
partner, mind a felsőoktatási intézmény által végzett fő folyamatokat.
A folyamatokkal kapcsolatos fő elvárásokat az alábbi 4 pontban foglaljuk össze:





reprodukálhatóság,
transzparencia,
szisztematikusság,
rendezettség.

A fenti elvárások teljesítése érdekében a folyamatokat jól elkülöníthetően három kategóriába
soroljuk a feladatok végrehajtásában érdekelt szereplők szerint.
I.

Vállalati folyamatok
a.

Előkészítő folyamatok







b.

Fejlesztési és működtetési folyamatok






c.

Információgyűjtés a duális képzésről, lehetséges partnerintézményekről
Felkészülés a duális képzésre, követelményrendszer áttekintése, megfelelés
előkészítése.
Döntés a duális képzéshez történő csatlakozásról
Együttműködési megállapodás megkötése a partnerintézménnyel
Adatok feltöltése a DUKE rendszerbe
Hallgatói munkaszerződés előkészítése

Képzési infrastruktúra biztosítása
Képzéshez kapcsolódó humán erőforrás biztosítása, továbbképzése
Gyakorlati képzési tananyagok összeállítása
A képzés dokumentálása
A gyakorlati képzés minőségbiztosítása

Kilépési folyamatok





Szerződés felbontása nem megfelelő teljesítés esetén
Hallgatói utánpótlás biztosítása
Végzős hallgatók kilépésének ütemezése
Végzős hallgatók re-integrációja
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II.

Közösen lebonyolítandó folyamatok
a.

Előkészítő folyamatok





b.

A képzés lebonyolítása




c.

Féléves beszámolók megszervezése
Hallgatói teljesítések értékelése
A duális képzésben résztvevők értékelése

A végzős hallgatók munkába helyezése, foglalkoztatása



III.

A gyakorlati képzés lebonyolítása
A képzés nyomon követése, kétoldalú (vállalati és intézményi)
adminisztrálása
Fegyelemsértések, hiányzások, szerződésszegések kezelése

A képzés értékelése




d.

Hallgatói akvizíció
Duális képzési brand kialakítása
Hallgatók felvétele, beléptetése
Gyakorlati képzési terv előkészítése

A végzett hallgatók vállalati integrációja
Alumni követés

Felsőoktatási intézményi folyamatok
a.

Előkészítő folyamatok









b.

Akkreditált képzés duális képzési formában való indításának előkészítése
A szak duális képzési indításához erőforrások fejlesztése
Potenciális vállalati partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel
Vállalati partnerek igényeinek felmérése
DKT akkreditáció előkészítése
Döntés meghozatala a duális képzés indításáról
Duális együttműködési megállapodások előkészítése
Duális képzési módszertan kidolgozása

Fejlesztési és működtetési folyamatok






Duális képzés biztosításához humánerőforrás biztosítása
Duális partner vállalatok kiválasztása, együttműködési szerződések
megkötése
Vállalati csatlakozás folyamatának segítése
DUKE rendszer adminisztrációja
Adott partnerkörrel indítandó duális képzések DKT akkreditációja
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c.

Intézményi és vállalati oktatók, mentorok képzése, fejlesztése



d.







Tantárgyi követelmények, képzési tartalmak vállalati képzéssel való
összehangolása
Duális képzés éves terveinek elkészítése (Éves duális fejlesztési terv, Éves
erőforrás gazdálkodási terv, Éves duális akcióterv, Felülvizsgálati terv és
ütemezés)
Hallgatói teljesítmények mérése, értékelése, visszacsatolás
Vállalati részvétel értékelése
Intézményi önértékelés

Kilépési folyamatok




IV.

Képzők képzése, tananyagfejlesztés, tanmenet kialakítás,
Képzők képzési programjának megvalósítása

Mérés, értékelés, minőségbiztosítás


e.

Kapcsolattartás, kommunikáció a vállalati partnerekkel és a fenntartóval.

Szerződés felbontása nem megfelelő teljesítés esetén
Hallgatói utánpótlás biztosítása
Záróvizsgák szervezése, végzős hallgatók kilépésének ütemezése

Intézményi duális képzés-támogató folyamatok
a.

Kapcsolattartás a DKT-val, az EMMI-vel

b.

Útmutatók, tájékoztató anyagok készítése, aktualizálása a duális képzés résztvevői
számára

c.

Folyamatos kommunikáció biztosítása, az esetlegesen felmerülő problémák
kezelése
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4. ábra: Duális képzés - vállalati folyamatainak rendszere
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A duális képzés támogatási rendszere
A duális képzés támogatási rendszere a duális képzésben részt vevő hallgatók és a gyakorlati
képzést folytató vállalatok vonatkozásában szabályozott. A felsőoktatási duális képzésbe
akkor nyer felvételt a hallgató, ha sikeresen részt vett a központi felvételi eljárásban, valamint
a duális képzésben részt vevő vállalat által lebonyolított toborzási és kiválasztási eljárásban is.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 44.§ (1) bekezdése alapján a hallgató
hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A gyakorlati képzésben részt vevő
hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel
megállapodást kell kötni.
A cég, mint munkáltató a felvételt nyert hallgatóval, mint munkavállalóval – a képzés idejére
határozott időtartamú – hallgatói munkaszerződést köt.
A hallgatói munkaszerződés alapján a vállalatnak a duális képzés részeként teljesített
gyakorlati képzés idejére – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvény (Nftv.) 44.
§ (3) a) pontjára figyelemmel – díjazást kell fizetnie a hallgatónak, melynek mértéke legalább
hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka: 2015-ben 16.650.Ft/hét, azaz havonta 66.600,-Ft, vagyis a minimálbér mintegy 60 %-a.
A díjazást – eltérő megállapodás hiányában – a vállalatnak kell fizetnie. A fent leírtakra
figyelemmel a hallgatói munkaszerződésben a felek az Nftv. 44. § (3) a) pontjában
meghatározott mértéknél magasabb díjazásban, egyéb juttatásban is megállapodhatnak.
A duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés keretében a hallgatói munkajogviszony
alapján fizetett díjazás az alábbi adó- és járulékkedvezménnyel jár.
A hallgató részére biztosított kedvezmény:
-

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú
mellékletének 4.12 pontja alapján a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás
értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó
rész adómentes. A havi minimálbért meghaladó juttatást személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettség terheli.

A munkáltató/kifizető részére biztosított kedvezmény:
-

A vállalatnak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie – egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455.
§ (3) d) bekezdésére figyelemmel –, a szociális hozzájárulási adó mértéke egyébként
a bruttó bér 27 %-a lenne.
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-

Szakképzési hozzájárulás csökkentése: Bruttó kötelezettségük mértékéig a gyakorlati
képzésre megállapított normatívát csökkentő tételként számolhatják el a vállalatok. A
csökkentő tétel számításáról a 280/2011 (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik. A
vonatkozó kormányrendelet alapján 2016-ban egy képzési nap után hallgatónként
4530,- Ft-tal csökkentheti a vállalat a szakképzési hozzájárulás befizetési
kötelezettségét. A képzési alap normatíva összege 2016. évre vonatkozóan a 2015.
évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 62.§ (4) pontban
foglaltak szerint továbbra is 453 000 forint/fő/év.

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak
keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget adófizetési kötelezettségének.
A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alap normatíva
összegének 100-al történő elosztásával kell kiszámítani, melynek összege 4.530 forint.
A hallgató biztosítási státusza
A biztosítási kötelezettség nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program
keretében, vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat, vagy a gyakorlati
képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra, amennyiben a hallgató részére a gyakorlati képzés
idejére kifizetett juttatás a minimálbér összegét (adómentes kifizetési határ) nem haladja meg.
Biztosítási kötelezettség hiányában járulékfizetési kötelezettség nem merül fel, szociális
hozzájárulási adó tekintetében nem adófizetési kötelezettséget megalapozó jogviszony. Az
adómentes értékhatárt meghaladó kifizetés összege után a munkáltató 27 % egészségügyi
hozzájárulási-fizetési kötelezettséget fizet meg.
A hallgatói munkaszerződésben a felek megállapodhatnak abban is, hogy a hallgató nemcsak
a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés alapján végez munkát, hanem azon
kívül is, melyre külön díjazás illeti meg. Erre a díjazásra azonban a fenti adó-és
járulékkedvezmények nem vonatkoznak.
A felsőoktatási duális képzésben részt vevő hallgatók után az állami finanszírozásra, azaz a
képzési tevékenység támogatására, és a hallgatóknak nyújtott juttatásokra a felsőoktatási
intézmény jogosult.
A duális képzésben részt vevő hallgatók munkabérükön kívül természetesen minden olyan
további juttatásra is jogosultak (pl.: tanulmányi ösztöndíj, kollégium), mely hallgatói
jogviszonyukhoz kapcsolódik. Ezeket az egyéb juttatásokat nem a vállalatnak, hanem a
felsőoktatási intézménynek kell finanszíroznia.
A hallgató munkaszerződés alapján fizetendő
járulékkedvezményre vonatkozó jogszabályok:

munkabérre,

illetőleg

adó-

és

-

költségvetési törvény (2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről)

-

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvény (Nftv.)
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-

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

-

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény

-

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

A duális felsőfokú képzés oktatási-gyakorlati idejének beosztása
A duális képzés időbeosztására vonatkozóan a duális képzés alapelvei között a Duális Képzési
Tanács rögzítette, hogy a hallgató gyakorlati ideje el kell, hogy érje az intézményben eltöltött
összes tanulásra fordított idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt alapképzési szak esetében
mind a hét félévre vonatkozóan kell értelmezni. Alapszabály továbbá, hogy két felsőoktatási
intézményi szakasz után egy vállalati gyakorlati szakasznak kell következnie.
A duális hallgatók a szorgalmi időszakokat – ezek jobbára szeptember elejétől december
elejéig és február elejétől május elejéig tartanak – főszabályként a felsőoktatási intézményben
töltik, előadásokra járnak, gyakorlatokat látogatnak, zh-kat írnak és beadandó feladatokat
készítenek, vagyis pontosan ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük az
alapképzésben, mint a nem duális hallgatóknak. A szorgalmi időszak felsőoktatási
kötelezettségei mellett azonban a duális hallgatók megkezdik a céges tanulmányi (gyakorlati)
időszakot is. A gyakorlati időszakok szervezésére, időbeosztására, az előírások betartása
mellett országszerte eltérő gyakorlat van alkalmazásban. Erre vonatkozóan néhány jellemező
példát mutatnak be a különböző duális képzési modellek. A vállalatnak minden esetben
lehetővé kell tennie, hogy a hallgató részt tudjon venni a vizsgáin, vagyis úgy kell a feladatait
beosztani a cégnél, hogy a vizsga időpontjában meg tudjon jelenni a felsőoktatási
intézményben. A hallgató szemszögéből nézve tehát a duális hallgatóknak a vizsgaidőszakban
úgy kell tanulniuk, mint egy levelező hallgatónak, aki munka mellett végzi tanulmányait.
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A 2015/2016-os tanév duális beiskolázási számai
A 2015/2016-os tanévben Magyarországon, műszaki területen 12 felsőoktatási intézményben,
több mint 100 ipari partner közreműködésével indult el a duális felsőoktatási képzés. A
beiskolázási létszám meghaladta a 240 főt. A hallgatók anyagmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki, faipari mérnöki, gépészmérnöki, járműmérnöki, környezetmérnöki, logisztikai
mérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri és villamosmérnöki szakokon kezdték
meg tanulmányaikat duális képzési formában.

5. ábra: 2015/2016-os tanév duális beiskolázási adatai műszaki tudományterületen
A beiskolázásban élen jár a Kecskeméti Főiskola, ahol német mintára két jelentős autóipari
cég közreműködésével már 2012-ben beindították a duális képzést. A későbbi időszakban
csatlakozó felsőoktatási intézmények közül sokan követik az itt bevált mintát.

A duális képzés Kecskeméti Modellje:
A Kecskeméti Főiskola duális partnerei közül 2 nagyvállalat emelkedik ki, így az ott
kialakított duális képzési modell elsősorban a nagyvállalati igények elvárásainak megfelelően
alakult. Nagyvállalati környezetben nem okoz gondot huzamosabb ideig „kivenni” a
termelésből egy-egy szakembert, aki a duális hallgatók mentorálását végzi, így itt a
blokkosított rendszerű felsőoktatási intézményi oktatás és vállalati gyakorlati képzés valósult
meg.
12 hét felsőoktatási képzés után 5 hét vállalati gyakorlat, majd 3 hét vizsgaidőszak
következik, ami a nyári időszakban további 8 hét vállalati gyakorlattal egészül ki. A hallgatók
augusztusban 4 hét szabadságot kapnak, majd újult erővel kezdik tanulmányaikat a következő
tanévben.
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6. ábra: Duális képzés időbeosztása a Kecskeméti Főiskolán
Forrás: „A Kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a
nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában” projekt TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019

A duális képzés Győri Modellje
A győri Széchenyi István Egyetem szintén egy nagyvállalati partner igényeinek megfelelően
blokkosított formában végzi a duális képzést. Itt más időbeosztás szerint folyik a duális
képzésben részt vevő hallgatók oktatása. Az első öt félévben az egyetemen elméleti
képzésben részesülnek, míg az utolsó két szemeszterben a gyakorlatra és a projektmunkára
helyeződik a hangsúly. A hét féléves képzésből a hallgatók az utolsó két szemesztert, a hozzá
tartozó szünetekkel töltik tejes munkaidőben az ipari partnernél.

7. ábra: A duális képzés időbeosztása a győri Széchenyi István egyetemen
Forrás: Saját ábra
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A duális képzés Pécsi Modellje:
Más gazdasági környezet esetében, ahol a nagyszámú kis- és középvállalkozás jelenti a
felsőoktatási intézmény partnerbázisát, a vállalkozások igényeinek megfelelően más
időbeosztás szerint történik a képzés. A Pécsi Modell, ami a hallgatók folyamatos jelenlétét
biztosítja a partnervállalatok számára, lényegesen több előkészületet, a képzés során
folyamatos együttműködést igényel a duális képzés résztvevőitől, hiszen nem 1-2 nagyvállalat
igényeihez kell alkalmazkodni, hanem számos, lényegesen kisebb számú munkavállalóval
működő KKV elvárását, lehetőségeit kell figyelembe venni. A 6. ábra a PTE Műszaki és
informatikai Kar és partnervállalatai által alkalmazott időbeosztást mutatja napi bontásban.
Fontos megjegyezni, hogy ez a beosztás a 2015/2016-os tanév indításakor érvényben lévő
szigorúbb időbeosztást tartalmazó rendelkezéshez illeszkedően készült, ami azt írta elő, hogy
tanévenként a 48 hetes képzési időből a hallgatónak 26 hetet kell a felsőoktatási
intézményben és 22 hete a vállalati partnernél töltenie.

8. ábra: A duális képzés időbeosztása a PTE Műszaki és Informatikai Karán
Forrás: Saját ábra
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A Pécsi modell előnyei:
 Folyamatos jelenlét a cég életében
 Fix 3 hét vizsgaidőszak, mely jól elkülönül a vállalati gyakorlattól
 5 hét nyári szabadság
Hátrányai:
 Távolabb elhelyezkedő cégek esetén folyamatos utazás, szállás biztosítása
 Feszített munkatempó a szorgalmi időszakban.
Javasoljuk, hogy a duális képzések időbeosztásával és a gyakorlati szakaszok eloszlásával
kapcsolatban minden esetben tájékozódjanak, igényeikre vonatkozó egyeztetéseket
folytassanak annál az intézménynél, amellyel az oktatási együttműködést tervezik.
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Vállalati kapcsolódási pontok a Gépészmérnök BSc duális képzéshez
Ebben a fejezetben a felsőoktatási intézmények szakvezetői, oktatói által összeállított ajánlások kerülnek bemutatásra, melyek segítik a vállalati
partnereket a gyakorlati képzési tervük összeállításában. Az elkészült táblázat úgy értelmezendő, mint egy „étlap”. Minden duális képzéshez
csatlakozó vállalat a saját szakmai specialitásának megfelelően választhat a kínálatból, de természetesen új ötletekkel is bővítheti a portfóliót. A
vállalatnál oktatott tárgyak összeállításánál figyelemmel kell lenni arra az előírásra, hogy a duális képzésben részvevő hallgatók mintatanterve
maximum 10%-ban térhet el a hagyományos képzésben részvevő hallgatók mintatantervétől.
A táblázat bal oldalán a Gépészmérnök BSc szak mintatantervének elemei találhatóak a Képzési Kimeneti Követelményben meghatározott
kompetenciaterületekre alapozva. A táblázat jobb oldala a vállalati partnereknek szánt ajánlásokat mutatja. Az olvasó talál olyan
kompetenciaterületeket, melyeket egyáltalán nem ajánlunk kivinni a felsőoktatás berkeiből, feltüntettünk olyan kompetenciaterületeket, melyeket
részben a felsőoktatási intézményben, részben a vállalati gyakorlat keretében javaslunk megtanítani a hallgatóknak, de meghatároztunk olyan
kompetenciaterületeket is, melyeket teljes egészében javaslunk a vállalati gyakorlati képzésbe bekapcsolni, mint például a SOFT SKILLS, vagy
Puha készségek, melyek a gazdasági és humán blokk számos tantárgyát hivatottak kiváltani. A gyakorlati képzési tervet kérjük minden esetben
az együttműködő felsőoktatási intézmény szakvezetésével részletesen egyeztetni szíveskedjenek!
Természettudományos
alapismeretek
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Vállalati partner
1 VÁLASZTHATÓ kompetencia ajánlott

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés

Szemeszter

Vállalat számára
kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

Vállalatnál
elvégzendő feladat,
projekt leírása
(a tárgy rövid
programja)

Vállalati
számonké
rés módja

Tárgyi
feltételek

Személyi
feltételek
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Matematika

Matematika 1./ Analízis
1./ Matematikai analízis
Matematika 2./ Analízis
1./ Matematikai
statisztika
Matematika 3./Analízis
3./Lineáris algebra

1. szemeszter
2. szemeszter

Fizika/Mérnöki fizika 1

1. szemeszter

Kémia

Kémia/Műszaki kémia 1

1. szemeszter

Mechanika

Mechanika 1./Műsz.
mechanika 1./Statika
Mechanika 2./Műsz.
mechanika 2./Szil.tan
Mechanika 3./Műsz.
mechanika 3./Dinamika
Műszaki ábrázolás 1.
/Ábrázoló geometria
Műszaki ábrázolás 2.
/Gépszerkesztés alapjai

1. szemeszter

Mérnöki informatika
/Informatika/
Informatikai rendszerek
Mérnöki informatika/
Informatika 2/CAD
alapjai
Programtervezés/Számí
tógéppel segített
tervezés/CAD, CAE
technikák

1. szemeszter

Informatika

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

3. szemeszter

Fizika

Műszaki ábrázolás

-

2. szemeszter
3. szemeszter
1. szemeszter
2. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 1.

VÁLASZTHATÓ
2. szemeszter

2./3. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 1.
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Egyéb:
(A szerződő felsőoktatási
intézmény adja meg.)

SOFT készségek
(gazdasági és humán
ismeretek)
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Gazdasági és menedzsment
ismeretek

Munkavédelem,
balesetvédelmi,
tűzvédelmi,
környezetvédelmi oktatás

VÁLASZTHATÓ

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés,

Szemeszter

Mikro- és
makroökonómia/
Vállalati
gazdaságtan/Menedzs
ment
Műszaki és gazdasági
adatok elemzése/
Minőségmenedzsment
EU-ismeretek/Jogi és
közgazdasági ismeretek

1. /2. szemeszter

Munkavédelem/
Biztonságtechnika

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Vállalati partner
2 KÖTELEZŐ+1 VÁLASZTHATÓ kompetencia ajánlott
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati
Tárgyi
Személyi
kötelező/választhat elvégzendő feladat,
számonké feltételek feltételek
ó közreműködés a
projekt leírása
rés módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

(a tárgy rövid
programja)

KÖTELEZŐ

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.
Munka- és
balesetvédelmi
elméleti oktatás
A munkavédelem jogi
szabályozása, a vállalat

3. szemeszter

6. szemeszter

4. szemeszter

Ajánlott szemeszter:
1.

Szóbeli
vizsga vagy
írásbeli
teszt.

Szemléltető
eszközök

Legalább
középfokú
munkavédelmi
szakképzettséggel
rendelkező kolléga
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Mérnöki kommunikáció

-

-

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter:
6., 7.

munkavédelmi
szervezete,
munkavédelmi
stratégiája, MEBIR
előírások, egyéb
munkavédelmi
utasítások.
Foglalkozási ártalmak.
Baleset megelőzés és
elhárítás. Egyéni
egészségvédelem.
Tűzveszélyességi
osztályok, tüzek fajtái.
Tűzvédelemi előírások.
Tűzoltási módszerek.
Fontosabb
balesetvédelmi és
tűzrendészeti szabályok
a munkahelyen. A
biztonságos
munkavégzés feltételei,
a legfontosabb
biztonságtechnikai
védőeszközök,
védőfelszerelések és
használatuk
elsajátítása. Ergonómiai
szempontok és
előírások.
A vállalat
környezetvédelmi
stratégiájának főbb
elemei.
Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.
MÉRNÖKI
KOMMUNIKÁCIÓ
Elméleti oktatás:
A gépészmérnöki

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
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Tárgyalási technikák

Idegen nyelv

Egyéb:

VÁLASZTHATÓ

-

-

X

Választható
VÁLASZTHATÓ
szemeszterben

Ajánlott szemeszter:
6., 7.

tevékenység során
használatos fogalmak,
szakmai terminológia
megismerése.
Műszaki kifejezések
gyűjteménye.
A vállalat felépítése,
működése, üzleti
partnerei.
Felkészítés a
munkahelyek
látogatására.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
Releváns
iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ
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Szakmai törzsanyag
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Mérnöki alapismeretek

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés,

Szemeszter

Gépészmérnöki/ Mérnöki
alapismeretek

1. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: SZABADON VÁLASZTHATÓ kompetenciaterületek
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
Személyi
kötelező/választhat elvégzendő feladat,
számon feltételek
feltételek
ó közreműködés a
projekt leírása
kérés
kompetencia
(a tárgy rövid
módja
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

VÁLASZTHATÓ
10%

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

A tárgy gyakorlati
óráinak tematikájához
illesztett feladat, a
vállalat és az intézmény
között egyedileg
egyeztetve.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

A tárgy gyakorlati
óráinak tematikájához
illesztett feladat, a
vállalat és az intézmény
között egyedileg
egyeztetve.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter:
1.

Gépészeti alap- és
anyagismeretek

Gépipari technológiák

Méréstan

Ált. géptan
Anyagszerkezettan/
Anyagismeret/Anyagtan
Gépelemek 1.
Gépelemek 2.
(Gépelemek 3. – csak
PTE-n)

1. szemeszter
2. szemeszter

Gyártástechnológia
1./Előgyártási
technológiák
Gyártástechnológia 2.
Gyártástechnológia
3./Műanyagfeldolgozás
technológiája

2. szemeszter
3. szemeszter
4. szemeszter
5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%

3. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%

Méréstan/ Gépipari
mérések

3. szemeszter
4. szemeszter
4. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter:
1., 2., 3.

Ajánlott szemeszter:
2., 3., 4.

Ajánlott szemeszter:
3.

Hő- és áramlástani
ismeretek

Hőtan 1./Hő- és
áramlástan 1./ Energetika
Hőtan 2./Hő- és

3. szemeszter
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Hő- és áramlástani gépek

áramlástan 2.
Áramlástan

4. szemeszter

Energetikai gépek
Áramlástani gépek

4. szemeszter
4. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter:
4.

Villamosságtani és
elektrotechnikai ismeretek

Környezetvédelem

Logisztika

Elektrotechnika/
Elektrotechnika alapjai
Elektronika
Villamos energiaátalakítók/
Elektromechanika
Környezetvédelmi
irányítási rendszerek/
Környezetvédelem
mérnököknek

3. szemeszter

Logisztika

4. szemeszter

4. szemeszter

2. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter:
4.

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter:
1., 2.

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter:
4.

-

-

-

-

Szivattyúk típusai,
működése,
kiválasztásuk adott
feladathoz.
Csőhálózatok
jelleggörbéjének
felvétele.
Soros és párhuzamos
kapcsolású
csőhálózatok eredő
jelleggörbéjének
szerkesztése.
Épületgépészeti
rendszerek
munkapontjának
meghatározása.
Különböző, víztől eltérő
viszkozitású közegek
szállítása, hatásuk a
szivattyú
teljesítményére.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség
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Szakmai alapismeretek:
Épületgépészeti
vezetékrendszerek,
csővezetéki szerelvények

Szakmai alapismeretek:
Épületgépészeti
berendezések

Szereléstechnológia

3. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
25%
Ajánlott szemeszter:
2. - 4.

Kalorikus gépek/
Technológiák gépei

5./6.
szemeszter

VÁLASZTHATÓ
25%
Ajánlott szemeszter: 5

Elmélet és gyakorlat
Épületgépészeti
vezetékrendszerek,
szerelvények
Fűtéstechnikában,
vízellátásban
használatos
csőrendszerek típusai,
kötésmódjai, jellemzői.
Elzáró, szabályozó,
biztonsági szerelvények
víz közeget szállító
vezetékekhez.
Vízelvezető hálózatok
csővezetékei,
szerelvényei.
Légtechnikai vezetékek
és rendszerelemek.
Fentiek áttekintése,
osztályozása,
alkalmazása.
Kazánok,
tüzelőberendezések
felépítése, működése, a
lejátszódó elméleti és
valóságos folyamatok
leírása. Mérések
alapján értékelések
elvégzése, különös
tekintettel a
berendezés
környezetbarátvoltának és
energiahatékonyságának
jellemzésére.
VAGY
Hűtőgépek,
hőszivattyúk felépítése,
működése, méretezése.

Elméleti,
Gyakorlati

Szemléltető
anyagok,
termékminták
, működő
ellátó
hálózatok

Releváns
iskolai
végzettség

Szóbeli
vizsga,
írásbeli
vizsga

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség
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Szakmai alapismeretek:
Méréstechnika

Számítógéppel segített
tervezés

Méréstechnika
Mérés- és
irányítástechnika/
Irányítástechnika/
Hidraulikus
irányítástechnika/
Pneumatikus
irányítástechnika
Számítógéppel segített
tervezés/CAD technikák
Számítógépes tervezés

4. szemeszter
5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter:
4.

4. szemeszter
5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter:
4.

A kompresszoros
hűtőgépek fő szerkezeti
részei. Hűtőközegek
fajtái, jellemzői,
vonatkozó
követelmények,
hatásuk a környezetre.
Fakultatív lehetőség üzemlátogatás:
Működő
kazánház/hőszivattyús
rendszer megtekintése
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

Egyéb:
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Szakirány/Specializáció
Épületgépészet
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Fűtéstechnika

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter

Fűtéstechnika 1.
Fűtéstechnika 2.

5. szemeszter
6. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

VÁLASZTHATÓ
10%

Gyakorlat, projekt
munka:
Létesítmény fűtési
rendszerének
megtervezése
hőszükségletszámítással, fűtési
mód
megválasztásával,
hőleadó típusának
meghatározásával,
vezetéknyomvonal
kitűzésével,
vezetékhálózat
hidraulikai
méretezésével.
Fenti tartalommal
tervdokumentáció
készítése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Létesítmény mesterséges szellőztető
rendszerének
megtervezése:
szellőző levegőszükséglet-számítás,
légvezetési mód

Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Lég- és klímatechnika

Légtechnika 1.
Légtechnika 2.

5. szemeszter
6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Személyi
feltételek

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
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Vízellátás-csatornázás

Gáztechnika

Vízellátáscsatornázás 1.
Vízellátáscsatornázás 2.

5. szemeszter

Gázellátás

6./7.
szemeszter

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

megválasztás,
légcsatorna elemek
kiválasztása, légcsatornahálózat hidraulikai és hőtechnikai
méretezése, friss
levegő vétel módja.
Fenti tartalommal
tervdokumentáció
készítése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Létesítmény közcsőhálózatra csatlakozó
vízellátó és vízelvezető rendszerének
megtervezése:
vízigény meghatározás, számítással, vizes
helyiségek elrendezése, szerelési mód
megválasztása,
vezetékrendszer
választás, vezetéknyomvonal kitűzése,
vezeték-hálózat hidraulikai méretezése.
Fenti tartalommal
engedélyezési
tervdokumentáció
készítése,
engedélyezési
folyamat
végigkövetése,
dokumentálása.
Gyakorlat, projekt
munka:
Családi ház gázellátó
rendszerének
megtervezése:

szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
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csatlakozó és
fogyasztói vezeték
méretezése, a
méretezési
gázterhelés
meghatározása

főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)

gázmérő
kiválasztása és
elhelyezése,
gázkészülékek
helyiségének
légellátása,
szellőzése.

Hűtéstechnika

Hűtéstechnika

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 5.

Épületfizika

Távfűtés

Épületek
szerkezetének
hőtechnikája/
Épületfizika/
Épületenergetika

5-6. szemeszter

Hőszállítás/Távfűtés

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 5.

VÁLASZTHATÓ –
10%

Fenti tartalommal
engedélyezési
tervdokumentáció
készítése,
engedélyezési
folyamat
végigkövetése,
dokumentálása.
Gyakorlat, projekt
munka:
Kommunális/ipari
létesítmény
hűtéstechnikai
rendszerének
megtervezése
egyeztetett tervezési
tartalommal.

Gyakorlat, projekt
munka:
Épületszerkezetek
hő- és páratechnikai
jellemzőinek mérése,
értékelése.
Gyakorlat, projekt
munka:

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Releváns iskolai
végzettséggel
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Ajánlott szemeszter: 6.

Épületgépészeti kivitelezési
ismeretek

Épületgépészeti mérések

Épületgépészeti rendszerek
üzemeltetése

Zajvédelem

Épületgépészeti
kivitelezési
ismeretek/ Szakági
tárgyak
(fűtéstechnika,
légtechnika,
vízellátáscsatornázás,
gázellátás)

6. szemeszter

Épületgépészeti
mérések/
Méréstechnika/
Laboratóriumi
gyakorlatok

6. szemeszter

Épületgépészeti
rendszerek
üzemeltetése /
Szakági tárgyak
(fűtéstechnika,
légtechnika,
vízellátáscsatornázás,
gázellátás)

6. szemeszter

Műszaki
zajtechnika/Akuszti
ka

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 6.

Távhővezeték
tervezés.
Gyakorlat, projekt
munka:
Csőhálózatok
anyagismeretei,
csőkötések
kialakítása, hő- és
zajszigetelési
megoldások,
rögzítéstechnika.

Gyakorlat, projekt
munka:
Működő
épületgépészeti
ellátó rendszereken
végzett mérések és
értékelésük,
elemzésük.
Gyakorlat, projekt
munka:
Működő
épületgépészeti
ellátó rendszerek
időszakos
ellenőrzése, javítókarbantartó munkák
végzése,
jegyzőkönyvezése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Épületgépészeti
rendszerek
zajvédelmének
megoldásai –
tervezési
szempontok.

bíró szakember
Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Épületgépészeti tervezés

Épületgépészeti
tervezés

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
20%
Ajánlott szemeszter: 6.

Épületgépészeti
szabályozástechnika

Megújuló energiaforrások

Épületgépészeti
szabályozástechnika
/Épületautomatika

7. szemeszter

Megújuló
energiaforrások/
Megújuló energiák
hasznosítása

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 7.

Gyakorlat, projekt
munka:
Szakági
épületgépészeti
rendszer tervezése.
Létesítmény
épületgépészeti
rendszereinek
megtervezése kiviteli
tervdokumentáció
szintjén: egyénileg
egyeztetett feladat.
Gyakorlat, projekt
munka:
Épületgépészeti
rendszer szabályozási
feladatának
felépítése, üzemi
jellemzők értékelése.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Gyakorlat, projekt
munka:
Megújuló energiát
hasznosító
épületgépészeti
rendszer tervezése,
üzemeltetési
körülményeinek
értékelése.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A vállalatok számára optimális
bekapcsolódási lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 5db tantárgy
keretében be tudják illeszteni a
felsőoktatási intézmény
mintatantervébe.
Tantárgy 1

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés
A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokhoz
illeszkedő
tantárgyakat
hirdetnek.
Tantárgyanként
2 Kredit értékkel.

Szemeszter
kredit
(példa:)

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati
Tárgyi
Személyi
kötelező/
elvégzendő
számonkérés feltétele feltételek
választható
feladat,
módja
k
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
PÉLDÁK:
Javasolt:
3 KÖTELEZŐ
2 VÁLASZTOTT
5- 6-7.szemeszterben

projekt leírása
(a tárgy rövid
programja)

KÖTELEZŐ

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.
Gyakorlat,
projekt munka:
Az
épületgépészeti
tervezés,
dokumentálás
során használt
számítógépes
alkalmazások
elsajátítása,
gyakorlati
alkalmazása.
Gyakorlat,
projekt munka:
Felületek
sugárzásos

Ajánlott szemeszter: 5.

Épületgépészeti
rendszerek
számítógépes
megjelenítése

Tantárgy 2

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Hősugárzás,

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
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Tantárgy 3

hőcserélők

hőcseréjéhez
kapcsolódó
számítások
Hőcserélők
(köpenycsöves
forrasztott
lemezes, ellenés keresztáramú,
rekuperatív és
regeneratív stb.
hőcserélők,
léghűtők),
kiválasztása,
tervezésének
folyamata.

VÁLASZTHATÓ

Elmélet, projekt
munka:
Az
épületgépészeti
szakági
ismereteket
összegző
rendszertervezést
jellemző
ismeretek
gyakorlati
alkalmazása.
Egyéni feladat –
komplex
épületgépészeti
koncepció
kialakítása.

Elmélet,
Projekt munka

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja

Elmélet,
Projekt munka

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Ajánlott szemeszter: 6.,
7.
Komplex
épületgépészet

Tantárgy 4

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.

egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
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Korszerű
épületgépészeti
rendszerek

meg.
Elmélet, projekt
munka:
Valamely
épületgépészeti
szakág legújabb
fejlesztésű
berendezésének
bemutatása.
vagy
Az épületek
komfortját
biztosító
hagyományos
épületgépészeti
rendszerek –
fűtés-, lég- és
klímatechnika,
vízellátás,
csatornázás
mellett – új
technológiák
(hővisszanyerős
/ alternatív
energiaforrást
hasznosító
épületgépészet
stb.) rendszerei,
működése,
alkalmazása.
Egyéni feladat –
tanulmány
összeállítása
valamelyik fenti
témában,
kiemelve az
energiahatékonyság és
az ökológiai
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fenntarthatóság
szempontjait.

Tantárgy 5

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.
Épületek fenntartható
vízellátása

Tantárgy 6

VÁLASZTHATÓ
Műszaki akusztika és
zajcsökkentés
Ajánlott szemeszter: 6

Tantárgy 7

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Épületakusztika

Elmélet, projekt
munka:
A környezeti
fenntarthatóság
követelményein
ek megfelelő
alternatív
vízellátóvízelvezető
rendszer
koncepciójának
megtervezése
kommunális/ipa
ri épület
számára.
Gyakorlat,
projekt munka:
Kiírás szerinti
készülék
tervrajzainak
zajvédelmi
szempontú
átdolgozása.

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

gyakorlat,
projekt munka:
Védekezés
épületen belüli,
csőhálózatokból
eredő zajokkal
szemben –
egyéni feladat,
valamely
épületgépészeti
szakági terv
zajvédelmi
fejezetének

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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kidolgozása.

Tantárgy 8

VÁLASZTHATÓ
Áramlástechnikai
rendszerek
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Tantárgy 9

VÁLASZTHATÓ
Hidrosztatikus és
pneumatikus
rendszerek
Ajánlott szemeszter: 6.

Gyakorlat,
projekt munka:
Stacionárius
hálózathoz
kapcsolódó
méretezési,
számítási
feladatok
elvégzése.
A hálózat felől
jelentkező
igényeknek
megfelelő
szivattyú
kiválasztása
számítások
alapján.
Az igények
változásának
követése a
rendszer
hidraulikai
jellemzőiben. A
rendszerben
szükséges
tárolók,
medencék
méretezése.
Fenti
tartalommal
jegyzőkönyv
készítése.

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Gyakorlat,
projekt munka:
Alkalmazási
példa az ipari
hidraulika/ipari

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Tantárgy 10

VÁLASZTHATÓ
Áramlások numerikus
szimulációja
Ajánlott szemeszter: 6.

Tantárgy 11

KÖTELEZŐ
Energetikai folyamatok
és berendezések
Ajánlott szemeszter: 7.

pneumatika
témaköréből.
Hidraulikus
gépek
(szivattyú,
szivattyúmotor
stb.)
hatásfokának
meghatározása
változó terhelés
mellett.
V A G Y!
Alap
pneumatikus
kör tervezése.
Gyakorlat,
projekt munka:
Áramlások
numerikus
modellezése
matematikai
modell
felállításával.
Fenti
tartalommal
típusfeladat
megoldása
egyéni kiinduló
adatokkal.
Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.
Gyakorlat,
projekt munka:
Ipari
körülmények
között működő
berendezések

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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energiahatékonyságát,
környezetvédel
mi mutatóit
vizsgáló
mérések.
Napkollektor /
kondenzációs
fűtőberendezés
/
mikrogázturbina
/ gázmotor /
hőszivattyú /
tüzelőanyag
cella üzemi
jellemző
adatainak
mérése,
hőmérleg,
hatásfok,
élettartam
jellemzők stb.
meghatározása.

Tantárgy 12

VÁLASZTHATÓ
Levegő- és víztisztaságvédelem,
hulladékkezelés
Ajánlott szemeszter: 7

Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány írása
- adott
termelési
folyamat,
gyártmány
előállítás
környezetterhel
ési mutatóinak
javítására tett
javaslatok,
szempontok
kidolgozása.

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Tantárgy 13

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.
Anyag- és
energiagazdálkodás

Tantárgy 14

VÁLASZTHATÓ
Terv engedélyezési
eljárások
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány valamely
termelési
folyamat forrásés energiahatékony
kivitelezése.
Javaslatok,
környezeti
hatástanulmány
elemek, döntési
szempontok
összegzése.
Egyéni feladat –
tanulmány
összeállítása
valamelyik fenti
témában,
kiemelve az
energiahatékonyság és
az ökológiai
fenntarthatóság
szempontjait.

Elmélet,
Projekt munka
Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Elmélet, projekt
munka:
A kiviteli
tervezés
előírásai,
Vállalati
előírások.
Tervek
készítésének
gyakorlati
lépései.
Tervdokumentá
ciók tartalmi és

Elmélet,
Projekt munka

Szakmai
dokumentációk,
szabványok

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
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Tantárgy 15

VÁLASZTHATÓ
Hálózatra csatlakozás
műszaki és jogi
szabályai
Ajánlott szemeszter:
5.,6.

formai előírásai.
Az engedélyezés
folyamata
Projekt feladat:
Egy konkrét terv
előkészítése
engedélyezésre,
az
engedélyezési
folyamat
végigkövetése,
dokumentálása
HÁLÓZATRA
CSATLAKOZÁS
MŰSZAKI ÉS
JOGI
SZABÁLYAI
A villamos
hálózatra
csatlakozás
törvényi
háttere.
Hálózat
használati
szerződés
tartalma.
A fogyasztókra
vonatkozó
szabályok
megismerése.
Visszatáplálás
műszaki és jogi
szabályai.
Projekt munka:
Egy konkrét
hálózatra
csatlakozási
eljárás
végigkövetése,
dokumentációja

Elmélet,
Projekt munka

Szakmai
dokumentációk,
szabványok,
Törvények
jogszabályok

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Tantárgy 15

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.
Bevezetés a
szakdolgozatírásba

Tantárgy 16
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ ILLESZKEDŐ
ISMERET

VÁLASZTHATÓ

Elmélet, projekt
munka:
A szakdolgozat
célkitűzése.
Kutatásmódszer
tan.
A kutatás és
publikálás
etikája.
Kutatási
stratégiák,
módszerek,
eszközök.
Szakirodalom
áttekintés.
Egyéni feladat –
tanulmány
összeállítása a
szakdolgozat
főtémájához
kapcsolódóan.

Elmélet,
Projekt munka
Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns iskolai
végzettség

A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

KÖTELEZŐ
SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

7.szemeszter

SZAKDOLGOZATI
TÉMA KIÍRÁSA,
KONZULTÁCIÓJA

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, MSc, vagy
ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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Szakirány/Specializáció
Folyamattechnika
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Anyagátadási műveletek
ismeretei

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Átadási folyamatok.

5. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

VÁLASZTHATÓ –
10%

Gyakorlat, projekt
munka:
Diffúziós folyamatok
kísérletei, ezekhez
kapcsolódó mérések,
számítások.
Unimoláris diffúzió. A
diffúziós tényező
számítása,
anyagátadási tényező
meghatározása.
Fenti feladatokról
laboratóriumi
jegyzőkönyv
készítése.

Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Vegyipari eljárások
és berendezések

6. szemeszter

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Személyi
feltételek

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Gyakorlat, projekt
munka:
Tipikus technológiai
eljárás folyamatának
ismertetése. Az
eljáráshoz
kapcsolódó
berendezések
működési feltételei,
üzemeltetési
szempontjai.
Diffúziós és
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Rendszer- és berendezésismeretek

Áramlástechnikai
rendszerek

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

szeparációs
folyamatok jellemzői,
kísérleti úton történő
kiértékelés.
Valamely berendezés
(ülepítő, centrifuga,
szűrőberendezés,
hőcserélő stb.)
méretezése
számpéldával.
Hőátadási
folyamatok
energiaigénye,
hőhasznosítási
lehetőségek.
gazdaságossági
kérdések.
Fenti feladatokról
laboratóriumi
jegyzőkönyv
készítése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Stacionárius
hálózathoz
kapcsolódó
méretezési, számítási
feladatok elvégzése.
A hálózat felől
jelentkező
igényeknek
megfelelő szivattyú
kiválasztása
számítások alapján.
Az igények
változásának
követése a rendszer
hidraulikai
jellemzőiben. A
rendszerben

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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szükséges tárolók,
medencék
méretezése.
Fenti tartalommal
jegyzőkönyv
készítése.

Hidrosztatikus és
pneumatikus
rendszerek

6. szemeszter

Gyakorlat, projekt
munka:
Alkalmazási példa az
ipari hidraulika/ipari
pneumatika
témaköréből.
Hidraulikus
gépek (szivattyú,
szivattyúmotor stb.)
hatásfokának
meghatározása
változó terhelés
mellett.
V A G Y!
Alap pneumatikus
kör tervezése.
Anyagmegmunkálás
pneumatikusan
működtetett
szerszámmal.

Készüléktervezés

6. szemeszter

Gyakorlat, projekt
munka:
Kiírás szerinti
berendezési tárgy
(hengeres/szögletes
folyadéktároló
tartály,
toronyszerkezet,
forgó dob, centrifuga,
hőcserélő, stb.)
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méretezése
anyag- és
energiatakarékossági
szempontok
figyelembe vételével.
Műszaki akusztika
és zajcsökkentés

Gépészeti modellezési eljárások

Végeselem módszer
alapjai

Gyakorlat, projekt
munka:
Kiírás szerinti
készülék
tervrajzainak
zajvédelmi
szempontú
átdolgozása.
6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 6.

Áramlások
numerikus
szimulációja

6. szemeszter

Gyakorlat, projekt
munka:
Végeselemes
modellalkotás, a
közelítő szilárdsági és
rezgéstani
számításokhoz
használt numerikus
módszer alkalmazása.
Fenti tartalommal
típusfeladat
megoldása egyéni
kiinduló adatokkal.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Gyakorlat, projekt
munka:
Áramlások numerikus
modellezése
matematikai modell
felállításával.
Fenti tartalommal
típusfeladat
megoldása egyéni
kiinduló adatokkal.
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Mérések a folyamattechnikában

Folyamattechnikai
mérés

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 7.

Energiahatékonyság és
környezetvédelmi ismeretek

Vegyipari és
környezetvédelmi
mérések

7. szemeszter

Energetikai
folyamatok és
berendezések

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 7.

Gyakorlat, projekt
munka:
Mérőműszerek
reakciói hirtelen
változó, pl.
nyomástávadó
válasza
ugrásfüggvényre,
harmonikus
gerjesztésre stb.
Fenti tartalommal
laboratóriumi mérési
jegyzőkönyv
elkészítése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Jellemző termelési
folyamatokhoz
(hőközlés, egyidejű
hő- és anyagátadás –
pl. szárítás, szűrés,
fázisszétválasztás,
abszorpció, keverés,
desztilláció,
rektifikálás stb.)
köthető mérések
elvégzése és
jegyzőkönyves
kiértékelése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Ipari körülmények
között működő
berendezések
energiahatékonyságát,
környezetvédelmi
mutatóit vizsgáló
mérések.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Napkollektor /
kondenzációs
fűtőberendezés /
mikrogázturbina /
gázmotor /
hőszivattyú /
tüzelőanyag cella
üzemi jellemző
adatainak mérése,
hőmérleg, hatásfok,
élettartam jellemzők
stb.
meghatározása.

Levegő- és
víztisztaságvédelem,
hulladékkezelés

7. szemeszter

Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány írása adott termelési
folyamat, gyártmány
előállítás
környezetterhelési
mutatóinak javítására
tett javaslatok,
szempontok
kidolgozása.
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A vállalatok számára optimális
bekapcsolódási lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 5db tantárgy
keretében be tudják illeszteni a
felsőoktatási intézmény
mintatantervébe.
Tantárgy 1

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés
A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokhoz
illeszkedő
tantárgyakat
hirdetnek.
Tantárgyanként
2 Kredit értékkel.

Szemeszter
kredit
(példa:)

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
Személyi
kötelező/
elvégzendő feladat,
számon feltétele feltételek
választható
projekt leírása
kérés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
PÉLDÁK:
Javasolt:
3 KÖTELEZŐ
2 VÁLASZTOTT
5- 6-7.szemeszterben

programja)

VÁLASZTHATÓ

Gyakorlat, projekt
munka:
Felületek sugárzásos
hőcseréjéhez
kapcsolódó
számítások
Hőcserélők
(köpenycsöves
forrasztott lemezes,
ellen- és kereszt-áramú,
rekuperatív és
regeneratív stb.
hőcserélők, léghűtők),
kiválasztása,
tervezésének
folyamata.

Hősugárzás,
hőcserélők
Ajánlott szemeszter: 5.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
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Tantárgy 2

KÖTELEZŐ
Gépészeti
automatizálás
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.

Tantárgy 3

KÖTELEZŐ
Anyag- és
energiagazdálkodás
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.
Elmélet, projekt
munka:
Programozható logikai
vezérlők (PLC-k) ipari
alkalmazása.
Pneumatikus és
hidraulikus
energiaátviteli és
irányítástechnikai
rendszerek felépítése.
Egyéni feladat – logikai
hálózat tervezése.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.
Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány - valamely
termelési folyamat
forrás- és energiahatékony kivitelezése.
Javaslatok, környezeti
hatástanulmány
elemek, döntési
szempontok
összegzése.
Egyéni feladat –
tanulmány összeállítása
valamelyik fenti
témában, kiemelve az
energia-hatékonyság és
az ökológiai
fenntarthatóság
szempontjait.

Elmélet,
Projekt
munka

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Tantárgy 4

VÁLASZTHATÓ
A fenntartható fejlődés
technológiái
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.

Elmélet, projekt
munka:

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű

Megújuló energiaforrások alkalmazási
lehetőségei.
Hulladékgazdálkodási
stratégiák.
Fenntartható
szennyvíz-tisztítási
technológiák.
A szelektív
hulladékgyűjtés és
kezelés technológiái.
Kompozit szerkezeti
anyagok és
technológiák.
Mesterséges
polimerek.
Re-technoló-giák.
Tanulmány készítése
valamely fenti
témában.

Tantárgy 5

VÁLASZTHATÓ
Fűtéstechnika
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Gyakorlat, projekt
munka:
Létesítmény fűtési
rendszerének
megtervezése
hőszükségletszámítással, fűtési mód
megválasztásával,
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Tantárgy 6

VÁLASZTHATÓ
Lég- és klímatechnika
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Tantárgy 7

VÁLASZTHATÓ
Vízellátás-csatornázás
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

hőleadó típusának
meghatározásával,
vezetéknyomvonal
kitűzésével,
vezetékhálózat
hidraulikai
méretezésével.
Fenti tartalommal
tervdokumentáció
készítése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Létesítmény mesterséges szellőztető
rendszerének
megtervezése: szellőző
levegő-szükségletszámítás, légvezetési
mód megválasztás,
légcsatorna elemek
kiválasztása, légcsatornahálózat hidraulikai és hőtechnikai
méretezése, friss levegő
vétel módja.
Fenti tartalommal
tervdokumentáció
készítése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Létesítmény közcsőhálózatra csatlakozó
vízellátó és vízelveze-tő
rendszerének
megtervezése:
vízigény meghatáro-zás,
számítással, vizes
helyiségek elrendezése, szerelési mód
megválasztása,

főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
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Tantárgy 8

VÁLASZTHATÓ
Gázellátás
Ajánlott szemeszter: 6.

vezetékrendszer
választás, vezetéknyomvonal kitűzése,
vezeték-hálózat hidraulikai méretezése.
Fenti tartalommal
engedélyezési
tervdokumentáció
készítése,
engedélyezési folyamat
végigkövetése,
dokumentálása.
Gyakorlat, projekt
munka:
Családi ház gázellátó
rendszerének
megtervezése:
csatlakozó és fogyasztói
vezeték méretezése, a
méretezési gázterhelés
meghatározása

végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember

gázmérő kiválasztása
és elhelyezése,
gázkészülékek
helyiségének
légellátása,
szellőzése.

Tantárgy 9

KÖTELEZŐ
Megújuló
energiaforrások
hasznosítása
Ajánlott szemeszter: 7.

Fenti tartalommal
engedélyezési
tervdokumentáció
készítése,
engedélyezési folyamat
végigkövetése,
dokumentálása.
Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.
Gyakorlat, projekt
munka:
Tanulmány – megújuló
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Tantárgy 10

VÁLASZTHATÓ
Hűtéstechnika
Ajánlott szemeszter: 5.

Tantárgy 11

VÁLASZTHATÓ
Épületgépészeti
szabályozástechnika/
Épületautomatika
Ajánlott szemeszter: 7.

Tantárgy 12

VÁLASZTHATÓ
Terv engedélyezési

energiát hasznosító
épületgépészeti /
gépészeti rendszer elvi
sémájának tervezése,
üzemeltetési
körülményeinek
értékelése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Kommunális/ipari
létesítmény
hűtéstechnikai
rendszerének
megtervezése
egyeztetett tervezési
tartalommal.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Gyakorlat, projekt
munka:
Épületgépészeti
rendszer szabályozási
feladatának felépítése,
üzemi jellemzők
értékelése.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Elmélet, projekt
munka:
A kiviteli tervezés

Elmélet,
Projekt
munka

Szakmai
dokumentációk,

Releváns
iskolai
végzettség
gel bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettséggel
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eljárások
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Tantárgy 13

VÁLASZTHATÓ
Hálózatra csatlakozás
műszaki és jogi
szabályai
Ajánlott szemeszter:
5.,6.

Tantárgy 14

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.,
7.
Bevezetés a

előírásai, Vállalati
előírások. Tervek
készítésének gyakorlati
lépései.
Tervdokumentációk
tartalmi és formai
előírásai.
Az engedélyezés
folyamata
Projekt feladat: Egy
konkrét terv
előkészítése
engedélyezésre, az
engedélyezési folyamat
végigkövetése,
dokumentálása
HÁLÓZATRA
CSATLAKOZÁS
MŰSZAKI ÉS JOGI
SZABÁLYAI
A villamos hálózatra
csatlakozás törvényi
háttere.
Hálózat használati
szerződés tartalma.
A fogyasztókra
vonatkozó szabályok
megismerése.
Visszatáplálás műszaki
és jogi szabályai.
Projekt munka: Egy
konkrét hálózatra
csatlakozási eljárás
végigkövetése,
dokumentációja
Elmélet, projekt
munka:
A szakdolgozat
célkitűzése.
Kutatásmódszertan.

szabványok

bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

Elmélet,
Projekt
munka

Szakmai
dokumentációk,
szabványok,
Törvények
jogszabályok

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Elmélet,
Projekt
munka
Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
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Tantárgy 15
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ ILLESZKEDŐ
ISMERET

szakdolgozatírásba

A kutatás és publikálás
etikája.
Kutatási stratégiák,
módszerek, eszközök.
Szakirodalom
áttekintés.
Egyéni feladat –
tanulmány összeállítása
a szakdolgozat
főtémájához
kapcsolódóan.

VÁLASZTHATÓ

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Ajánlott szemeszter: 6

(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettség

KÖTELEZŐ
SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

7.szemeszter

SZAKDOLGOZATI
TÉMA KIÍRÁSA,
KONZULTÁCIÓJA

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, MSc,
vagy ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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Szakirány/Specializáció
Mechatronika
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Szakirányos alapismeretek

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Optika és
lézertechnika

Finommechanika

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számon feltételek
választható
projekt leírása
kérés
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

2. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter: 2.

Elmélet, projekt
munka:
Optikai
rendszerelemek a
gyakorlatban: sík- és
gömb, lencserendszerek vékony és
vastag lencsék.
Lencsehibák, korrigált
lencsék. Távcsövek,
vetítőkészülékek.
A lézerek általános
felépítése.
Lézerműszerek a
mechatronikában:
lézerrezonátor,
szilárdtest-lézerek,
diódalézerek,
gázlézerek, széndioxid lézerek,
festéklézerek és
félvezetőlézerek.

4. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter: 4.

Gyakorlat, projekt
munka:
Finommechanikai
mechanizmusok a
gyakorlatban.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Személyi
feltételek

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
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Anyag-, alak és
erőzáró kötések.
Csapágyazások,
egyenesbe vezetések,
mozgást továbbító
elemek.
Ütközők, fékek,
csillapítók.
Energiatároló- és
mozgató elemek.
Kezelő és működtető
elemek.

Megmunkálási módok

Különleges
megmunkálások/
Lemez alkatrész
gyártás
CNC technológia/
Gépgyártástechnológia
Képlékeny alakítás

4., 5.
szemeszter

5.,6. szemeszter

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
10%
Ajánlott szemeszter:
4. – 6.

Gyakorlat, projekt
munka:
Felület-megmunkálás
különböző alternatív
módszerekkel:
mechanikai,
ultrahangos,
szemcse- vagy
vízsugaras, termikus
elektronsugaras
megmunkálási
módszerek.
Vágás, pont- és
vonalhegesztés
ultrahanggal,
plazma-, elektron
vagy lézersugárral.
Felülettisztítási
eljárások
megmunkálások:
abrazív
Szikraforgácsolás.
Elektroeróziós
anyagleválasztás,
marás, köszörülés.
Finomfelületmegmunkálás,

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
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finomesztergálás.
Finommarás.
A CNC programozás
alapjai, számjegyvezérlési módok.
Objektumok
forgatása, tükrözése,
léptékezése,
transzformációk
programozási
lehetőségei.
Paraméteres
programozás.
Ciklusszervezés,
alprogram generálás.
Kovácsolási módok az
alkatrészgyártásban.
Szabadalakító,
süllyesztékes,
többüreges
kovácsolás.
Hideg térfogatalakító technológiák.
Folyatási
technológiák.

A mechatronika elemei

Szenzorok és
aktuátorok /
Mechatronika 1.

4. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter: 4.
– 6.

Elmélet, projekt
munka:
A szenzorok típusai,
működési elvek.
Ellenállás-változás
alapján működő,
optoelektronikus stb.
szenzorok.
A jelátalakítók
kialakítása, induktív,
piezoelektromos
jelátalakítók. Mérési

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
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Mechatronikai elektronika

hibák és korlátok.
Illesztő áramkörök.
Elmélet, projekt
munka:
Mechatronikai
elemek, szenzorok,
aktuátorok,
jelkondícionáló és
teljesítményáramkörök, valamint
mikroszámítógépek
összekapcsolása.

Mechatronikai
rendszerek

5. szemeszter

Integrált
gyártórendszerek

5., 6.
szemeszter

Elmélet, projekt
munka:
Számítógépes
gyártásirányítás
módszerei: CIM
stratégiák, NC, FMS
gyártórendszerek.
Integrált tervezés,
szimuláció.
Rugalmas gyártás és
összeszerelés:

Robottechnika /
Mechatronika 2.

6. szemeszter

Elektronikus
elemek és
áramkörök

5. szemeszter

Elmélet, projekt
munka:
Robotok az
automatizált gyártórendszerekben:
robotok irányítása,
beavatkozószervek,
szenzorok,
robotmanipulátorok.
A robotok
programozása.
Elmélet, projekt
munka:
Különböző erősítő
alapkapcsolások

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter: 5.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
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tervezése és építése.
Tranzisztorok, passzív
áramköri elemek
alkalmazása.
Komparátorok
vizsgálata,
komparációs görbék
felvétele.
Analóg és kapcsolóüzemő üzemű
tápegységek
vizsgálata.

Számítógépes mechatronikai
ismeretek

CAD/CAM
rendszerek

6. szemeszter

Mechatronikai mérés- és
irányításelmélet

Ipari folyamatok
méréstechnikája

6. szemeszter

Folyamatirányítás

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ 10%
Ajánlott szemeszter: 6.

Elmélet, projekt
munka:
CAM szoftver
felépítése. Síkbeli
geometriai alakzatok
leírása CAM
szoftverben.
Gyártmány tervezési
dokumentációjának
elkészítése
számítástechnikai
eszközökkel.
Elmélet, projekt
munka:
Mérőrendszerek ipari
termelési
folyamatokban.
Számítógépes
mérőrendszer,
mérőjelek,
mérőszenzorok
Mérésadat
feldolgozás.
Adatátvitel.

szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember

Elmélet, projekt
munka:
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Folyamatirányító
rendszerek:
közvetlen digitális
irányítás (DDC),
felügyelő irányítás,
elosztott irányítási
rendszerek (DCS).
Folyamatirányító
berendezések
hardver és szoftver
komponensei.
Intelligens
irányítástechnikai
elemek: érzékelő,
beavatkozó, vezérlő
és szabályozó
berendezések,
adatgyűjtők
PC-bázisú irányítófelügyelő rendszerek
a termelési
technológiákban.
Jeltranszformációk a
számítógéppel
irányított
rendszerben.
Elterjedt
folyamatirányító
berendezés
bemutatása.
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A vállalatok számára optimális
bekapcsolódási lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 5db tantárgy
keretében be tudják illeszteni a
felsőoktatási intézmény
mintatantervébe.
Tantárgy 1

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés
A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokhoz
illeszkedő
tantárgyakat
hirdetnek.
Tantárgyanként
2 Kredit értékkel.

Szemeszter
kredit
(példa:)

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
Személyi
kötelező/
elvégzendő
számon feltételek feltételek
választható
feladat, projekt
kérés
közreműködés a
leírása
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
PÉLDÁK:
Javasolt:
3 KÖTELEZŐ
2 VÁLASZTOTT
5- 6-7.szemeszterben

(a tárgy rövid
programja)

VÁLASZTHATÓ

Gyakorlat, projekt
munka:
A mérnöki és a
gazdasági
tevékenységek
döntéseinél
alkalmazható
modellek.
Stratégiaalkotás és
tervezés.

Gyakorlat,
projekt
munka,
Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Elmélet, projekt
munka:
Tükrök, lencsék
leképezési
jellemzői.
Fénynyalábok
terjedése.
Optikai adatrögzítés
és kommunikáció.
Egyéni feladat –

Elmélet,
Projekt
munka
Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Döntési modellek
Ajánlott szemeszter: 5.

Tantárgy 2

VÁLASZTHATÓ
Lézerfizika
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
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Lézerek
alkalmazása az
iparban.

Tantárgy 3

KÖTELEZŐ
Szenzorika
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Tantárgy 4

VÁLASZTHATÓ
Megújuló energiaforrások
hasznosítása
Ajánlott szemeszter: 7.

Tantárgy 5

VÁLASZTHATÓ
Épületgépészeti
szabályozástechnika/

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja meg.
Elmélet, projekt
munka:
Mérő-kapcsolások.
Digitális
méréstechnika.
Mérőhídkapcsolások.
Hőmérséklet-mérés
hőellenállással, ill.
termisztorral.
Folyadékszintés rétegnyomásmérés. Optikai
közelítés-érzékelők.
Induktív közelítésérzékelők.
Gyakorlat, projekt
munka:
Tanulmány megújuló energiát
hasznosító
épületgépészeti /
gépészeti rendszer
elvi sémájának
tervezése,
üzemeltetési
körülményeinek
értékelése.
Gyakorlat, projekt
munka:
Épületgépészeti
rendszer

gyakorlat.)

Elmélet,
Projekt
munka,
Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
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Tantárgy 6

Épületautomatika
Ajánlott szemeszter: 7.

szabályozási
feladatának
felépítése, üzemi
jellemzők
értékelése.

VÁLASZTHATÓ

Elmélet, projekt
munka:

A fenntartható fejlődés
technológiái
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Megújuló
energia-források
alkalmazási
lehetőségei.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Hulladékgazdálkodási
stratégiák.
Fenntartható
szennyvíztisztítási
technológiák.
A szelektív
hulladékgyűjtés
és kezelés
technológiái.
Kompozit
szerkezeti
anyagok és
technológiák.
Mesterséges
polimerek.
Re-technoló-giák.
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Tanulmány
készítése
valamely fenti
témában.

Tantárgy 7

KÖTELEZŐ
Technológiai tervezés
Ajánlott szemeszter: 6

Tantárgy 8

VÁLASZTHATÓ
Anyagkárosodás
Ajánlott szemeszter: 6.

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja meg.
Elmélet, projekt
munka:
Gyártási
rendszerek,
termelési/
logisztikai
folyamatok
technológiai
elemei, struktúrája.
A technológiai
tervezés menete,
lépései, kapcsolata
a konstrukciós
tervezéssel.
Műveleti sorrendtervezés.
Fenti tartalommal
technológiai terv
készítése.
Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány
készítése: anyagkárosodásból eredő
káresetek
elemzése,
javaslattétel
megelőzési
módszerekre,
különös tekintettel
az igénybevétel /

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Tantárgy 9

VÁLASZTHATÓ
CNC programozás
Ajánlott szemeszter: 5.

Tantárgy 10

KÖTELEZŐ
Szerszámanyagok és
hőkezelésük
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

ismétlődő
igénybevétel és a
korrelációjára.
Méretezés,
ellenőrzés
szilárdsági
jellemzőkre a törésmechanikai
szemlélet alapján.
Kopási
mechanizmus,
korrózió, anyagjellemzők szerepe
az anyag-károsodási
káresetekben..
Gyakorlat, projekt
munka:
Konkrét feladatmegadás
létrehozása
számjegy-vezérlésű
szerszám-gépek
számára
szimulációs
programmal..
Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja meg.
Gyakorlat, projekt
munka:
Egyéni feladat:
valamely szerszámanyag
(szerszámacél,
gyorsacél,
keményfém,
kompozit, stb.)
meg-munkálása

Gyakorlat,
projekt
munka,
Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Elmélet,
Projekt
munka,
Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
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hőkezeléssel, saját
készítésű,
ellenőrzött
munkaterv alapján.

Tantárgy 11

VÁLASZTHATÓ
Termék-megbízhatóság/
Gyártási folyamatok
minőségbiztosítása
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Tantárgy 12

VÁLASZTHATÓ
Bevezetés a
szakdolgozatírásba
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Elmélet, projekt
munka:
Minőség
létrehozását célzó
szükséges
tevékenységek,
technológiák, ezek
tárgyi, személyi,
szervezeti feltételei.
Problémamegoldó
és hibafeltáró
technikák.
Statisztikai
módszerek a
minőségbiztosításb
an (SPC, SQC).
Minőséghibák
elemzési,
megelőzési
módszerei.
A minőség
javításának és
fejlesztésének
módszerei.
Fenti tartalommal
minőségbiztosítási
leírás készítése.
Elmélet, projekt
munka:
A szakdolgozat
célkitűzése.
Kutatásmódszertan.
A kutatás és
publikálás etikája.
Kutatási stratégiák,

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Elmélet,
Projekt
munka
Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns iskolai
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módszerek,
eszközök.
Szakirodalom
áttekintés.
Egyéni feladat –
tanulmány
összeállítása a
szakdolgozat
főtémájához
kapcsolódóan.

Tantárgy 13

VÁLASZTHATÓ
Alakítástechnika
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Tantárgy 14

VÁLASZTHATÓ
Mesterséges intelligencia
alapjai
Ajánlott szemeszter: 5.

Gyakorlat, projekt
munka:

végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

A képlékeny alakítás
fémtani, mechanikai,
tribológiai alapjai. A
térfogatalakítási és
lemezalakítási
eljárások, kapcsolatuk
a termékminőséggel.
Az eljárások elemzése,
a technológiai
paraméterek számítási
módszerei és az
összetett alakítási
folyamatok tervezése.
A szerszámtervezés
elvei. Az alakító gépek
és gyártórendszerek.
Az alakítási
folyamatok
automatizálása.

Elmélet, projekt
munka:
A tantárgy célja, hogy
korszerű áttekintést
adjon a mesterséges
intelligencia
jellegzetes
módszereiről és azok
alkalmazási
lehetőségeiről. A
hallgatók
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megismerkednek a
mesterséges
intelligencia
szimbolikus
módszereinek
alapjaival, a mérnöki
munka segítésére
alkalmazható
szimbolikus
módszerek és
eszközök elméleti
hátterének
legfontosabb
kérdéseivel. A
tantárgy elvégzése
után a hallgatóknak
képeseknek kell
lenniük arra, hogy a
munkájukban
felmerülő feladatok
sajátságait a
mesterséges
intelligencia
módszerek és
eszközök
alkalmazhatósága
szempontjából
elemezzék, a
mesterséges
intelligencia
szakemberrel közös
nyelvet találva vázolni
tudják egy-egy
konkrét feladat
lényeges és kritikus
vonásait, ill., hogy
egyes eszközök
birtokában
számítógépes
modellalkotó munkát
végezzenek.

Tantárgy 15

VÁLASZTHATÓ
NC gépek irányítása
Ajánlott szemeszter: 6.

Elmélet, projekt
munka:
Programozható

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség
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Tantárgy 16

LabVIEW fejlesztői
környezet

logikájú vezérlők
alkalmazása és
programozása. NC
CNC vezérlések
általános felépítése
funkcionális egységei.
NC interpreterek és
NC fordítók.
Információ elosztás és
feldolgozás NC
vezérlésekben, útés kapcsolási
információk.
Interpoláció,
pozicionálás,
pályakövetés.
Öndiagnosztika és
adaptív funkciók. NC
berendezések
rendszerbe
kapcsolásának
eszközei. Különleges
megmunkálási
folyamatok irányítása.

VÁLASZTHATÓ

Elmélet, projekt
munka:

NC technológia és
programozás
Ajánlott szemeszter: 7.
LabVIEW fejlesztői
környezet

A tantárgy
megismerteti a
hallgatóságot az NC
környezetben való
technológiai
tervezéssel, CNC
vezérlések
programozásával. A
legfontosabb
témakörök: NC
vezérlések és
programozási
technikák. NC
szerszámgépek
alkalmazásának
általános jellemzői.
Számjegyvezérlési
módok. Pont, szakasz,

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség
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pálya, 3-6 tengelyes
vezérlés.
Gyárthatósági
vizsgálat, befogások
tervezése.
Esztergálási, marási,
fúrási műveletelemek,
sorrendiségük.
Szerszámválasztási
kritériumok.
Műveletelemekhez
tartozó
mozgásciklusok. Az NC
megmunkálás
dokumentációi.

Tantárgy 17

VÁLASZTHATÓ
CNC praktikum
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Tantárgy 18

VÁLASZTHATÓ
Különleges
megmunkálások
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Elmélet, projekt
munka:

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

A számjegyvezérlésű
megmunkáló és
mérőberendezések
fontosabb
tulajdonságai,
programozása,
használata. Pontossági
ellenőrzés.
Karbantartás,
munkavédelem,
hibadiagnosztika.
Méréskiértékelés.

Elmélet, projekt
munka:
A Különleges
megmunkálások c.
tantárgy oktatásának
célja, hogy
megismertesse a
hallgatókat azokkal a
nem konvencionális
megmunkálási
technológiákkal,
amelyek a
finommechanikai,
mechatronikai és
gépészeti
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alkatrészgyártásban
fontos szerepet
játszanak. Az
elektromos áram
termikus hatásán
alapuló
anyagleválasztási
eljárások. Sugaras
megmunkálások.
Ultrahangos
megmunkálások.
Kémiai
megmunkálások.
Bevonatolási és
felületkikészítési
eljárások.
Ultrapreciziós
megmunkálások.

Tantárgy 19

VÁLASZTHATÓ
Mikrovezérlők
alkalmazása
Ajánlott szemeszter: 7.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Tantárgy 20

VÁLASZTHATÓ
Rugalmasságtan alapjai
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Elmélet, projekt
munka:

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

A tárgy oktatásának
célja, hogy
megismertesse a
hallgatókat a
mikrovezérlők
alkalmazásának
kérdéseivel és a
gyártóberendezésekb
en betöltött
szerepükkel. Célja
továbbá, hogy a
hallgatók gyakorlatot
szerezzenek
egyszerűbb
rendszerépítési
feladatok önálló
megoldásában, és
kivitelezésében.

Elmélet, projekt
munka:
Lineáris
rugalmasságtan
alapegyenletei,
alakváltozási állapot
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leírása,
mozgásegyenletek,
általános Hooke
törvény.
Forgásszimmetrikus
síkfeladatok
megoldása, vastagfalú
cső, forgó tárcsa,
hőfeszültségek.
Prizmatikus rudak
szabad csavarása,
vékonyszelvényű
rudak csavarása,
nyírása,
nyíróközéppont.

Tantárgy 21

VÁLASZTHATÓ
Műszertechnika
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Tantárgy 22

Szilárdsági
méretezés

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Elmélet, projekt
munka:

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

Műszerek
finommechanikai
szerkezeti elemei.
Finommechanikai
kötések. Egyenes
vezetékek. A
finommechanika
jellegzetes csapágyai.
Mozgást továbbító és
mozgást akadályozó
elemek.
Törpemotorok. Az
optika építőelemei.
Fényforrások.
Detektorok. CCD videó
kamerák. Száloptikák.
Optikai információtovábbítás.
Megjelenítők (CRT,
LCD). Az emberi szem.
A lézer fény jellemzői.
Lézer típusok, és
alkalmazások.

Elmélet, projekt
munka:
A tönkremenetel
fajtái.
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Feszültségelméletek.
Méretezés
csúcsfeszültségre.
Megengedett
feszültség, biztonsági
tényező.
Feszültségcsoportok.
A valós feszültségeloszlás
meghatározása
gyengített rúd/lemez
esetén. Méretezés
teherbírásra hajlított
rúd esetén. Méretezés
határ-alakváltozásra.
Kúszás, ernyedés.
Ciklikus terhelés.
Méretezés állandó és
változó amplitúdójú
terhelés esetén.
Nyomástartó edény
méretezése,
ellenőrzése.

Tantárgy 23

Mechanizmusok
alapjai

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Elmélet, projekt
munka:
Mechanizmusok
mozgásának leírása: a
Dinamika c. tárgyban
foglalt
alapismeretekre
támaszkodik és bővíti
ki azokat. Relatív
pólus, pólusrendszer,
Kennedy tétel,
felhasználása a
tervezésben.
A négytagú
kinematikai lánc mint
a karos a
mechanizmusok
legalapvetőbb
építőeleme. A
négycsuklós

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség
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mechanizmusról
szerzett ismeretek
alkalmazása előírt
pozíciókon való
áthaladást és előírt
sebességlefutásokat
megvalósító
mechanizmusok
tervezésén keresztül
történik.
Erők,
nyomatékszükséglet
számítása, részleges
kiegyensúlyozás.

Tantárgy 24

Tantárgy 25

Alkalmazott
termodinamika

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

VÁLASZTHATÓ
Szervopneumatika
Ajánlott szemeszter: 7.
LabVIEW fejlesztői
környezet

Elmélet, projekt
munka:
Állapotegyenletek.
Gázok áramlása
(lökéshullám,
súrlódástól mentes és
súrlódásos áramlás).
Termodinamikai
potenciálok.
Körfolyamatok
modellezése.
Gázkeverékek. III.
Főtétel. Kémiai
folyamatok
termodinamikája.
Hővezetési modellek.
A hővezetés, hő
transzport számítás
numerikus módszerei.
Gázok hősugárzása.
A programozható
logikai vezérlők (PLCk) ipari alkalmazása,
programozásának
alkalmazói szintű
megismerése. A FESTO
DIDACTIC oktatási
rendszere valamint
számítógépes
berendezés emuláció

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség
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(VEEP) segítségével
programozási
feladatok megoldása
egyénileg és
csoportmunkával.

Tantárgy 26
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ ILLESZKEDŐ
ISMERET

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén
a vállalat adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

KÖTELEZŐ
SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

7.szemeszter

SZAKDOLGOZATI
TÉMA KIÍRÁSA,
KONZULTÁCIÓJA

Vállalat adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, MSc, vagy
ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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Szakirány/Specializáció
Minőségbiztosítás
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Matematikai ismeretek,
modellezés, szimuláció

Tervezési ismeretek

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Valószínűség
számítás és
matematikai
statisztika a
minőségbiztosításban

5. szemeszter

Gyártási folyamatok
szimulációja

7. szemeszter

Komplex tervezés/
Termelés tervezés
és irányítás

5. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

VÁLASZTHATÓ –
10%

Gyakorlat, projekt
munka:
A nagy számok
törvényei. Feltételes
eloszlás- és
sűrűségfüggvény.
Független
valószínűségi
változók. Fentiekhez
kapcsolódó
számítások.

Ajánlott szemeszter: 5.,
7.

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Gyakorlat, projekt
munka: Termelési
folyamatok
megtervezése és
modellezésük
szimulációs eljárással
Fenti feladatokról
jegyzőkönyv
készítése.
Elmélet, projekt
munka:
Egy közepesen
bonyolult gyártmány
előállításához
komplex
minőségbiztosítási

Személyi
feltételek

Gyakorlati
Vállalat
adja meg,

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Gyakorlati
Vállalat
adja meg,

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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rendszer kidolgozása:
a konstrukció
funkcionális
elemzése, a
minőségbiztosítási
rendszer
dokumentációjának
részletes kidolgozása
a technológiai
dokumentáció
alapján. Ábrás
műveleti sorrendterv
kidolgozása.
Termelési folyamatok
tervezésének
módszerei, lépései.
Gyártásirányítás
szerepe, feladatai. A
termeléstervezés és a
gyártásirányítás
kapcsolata. Fenti
tartalommal elméleti
feladat kidolgozása.

Kivitelezési ismeretek

Gyártási folyamatok
tervezése és
minőségbiztosítása

6. szemeszter

Forgácsoló
megmunkálás /

5. szemeszter

Gyakorlat, projekt
munka:
A gyártás műszaki és
gazdasági
előkészítése.
Gyártástechnológiatervezés, termeléstervezés és irányítás.
Fenti feladatokról
jegyzőkönyv
készítése.

VÁLASZTHATÓ –

Gyakorlat, projekt
munka:

Gyakorlati,
Vállalat

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
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Gépipari szerelés

10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Forgácsolási adatok
meghatározása
különböző
megmunkálások
esetén:
esztergálásnál,
marásnál stb.
Fenti feladatokról
jegyzőkönyv
készítése.

adja meg

bíró szakember

Tipikus gépipari
gyártmány
szerelésének
megtervezése. A
szerelés-szervezés
módszerei.
Minőségbiztosítás a
szerelésben.
Fenti tartalommal
szerelés-kivitelezési
leírás készítése.

Méréstechnikai ismeretek

Gépipari mérések/
Méréstechnika

5.-6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –
10%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

Minőségbiztosítási ismeretek

Anyagvizsgálat,

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ –

Gyakorlat, projekt
munka:
Jellegzetes
geometriai alakzatok,
elemek mérési
módszerei. Tűrések,
tűréshatár. Orsó- és
anyamenetek tűrése.
Alak- és
helyzethibafajták,
mérésellenőrzés.
Fenti tartalommal
mérési módszerleírás
elkészítése.
Gyakorlat, projekt

Gyakorlati,
Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Gyakorlati,

Vállalat

Releváns iskolai
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mint minősítő
tevékenység/
Minőségellenőrzés

Teljes körű
minőségszabályozás/
Minőségszabályozás

25%
Ajánlott szemeszter: 5.,
6.

6. szemeszter

munka:
Anyagok,
anyagszerkezetek,
technológiák
korszerű
anyagvizsgálati és
minőségellenőrzési
módszerei.
Fenti témában
tanulmány készítése,
vizsgálati adatok
elemzése,
kiértékelése.
VAGY
Minőségellenőrzési
adatok feldolgozása:
a minden darabos és
a mintavételes
minőség-ellenőrzés
jellemzői, elemzési
technikái. Minősítés
és ellenőrzés a
gyártási folyamatban.
Beszállító minősítés,
idegenáru ellenőrzés,
gyártásközi és
végtermék
ellenőrzés.
Fenti tartalommal
minőségellenőrzési
leírás készítése.

Vállalat
adja meg

adja meg

végzettséggel
bíró szakember

Gyakorlat, projekt
munka:
Minőségszabályozás
a
minőségirányításban.
A
minőségszabályozás
modelljei, módszerei.
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Minőségszabályozás
a minőség
fejlesztése, javítása
és megtartása
céljából. Gyártási
rendszerek minőségszabályozása.
CAQ, SPC számítógéppel
segített
minőségszabályozás.
Fenti tartalommal
minőségszabályozási
leírás készítése.
Termékmegbízhatóság/
Gyártási folyamatok
minőségbiztosítása

6. szemeszter

Gyakorlat, projekt
munka:
Minőség létrehozását
célzó szükséges
tevékenységek,
technológiák, ezek
tárgyi, személyi,
szervezeti feltételei.
Problémamegoldó és
hibafeltáró
technikák.
Statisztikai
módszerek a
minőségbiztosításban
(SPC, SQC).
Minőséghibák
elemzési, megelőzési
módszerei.
A minőség
javításának és
fejlesztésének
módszerei.
Fenti tartalommal
minőségbiztosítási
leírás készítése.
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A vállalatok számára optimális
bekapcsolódási lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 5db tantárgy
keretében be tudják illeszteni a
felsőoktatási intézmény
mintatantervébe.
Tantárgy 1

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés
A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokhoz
illeszkedő
tantárgyakat
hirdetnek.
Tantárgyanként
2 Kredit értékkel.

Szemeszter
kredit
(példa:)

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
Személyi
kötelező/
elvégzendő
számonk feltétele feltételek
választható
feladat, projekt
érés
k
közreműködés a
leírása
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
PÉLDÁK:
Javasolt:
3 KÖTELEZŐ
2 VÁLASZTOTT
5- 6-7.szemeszterben

(a tárgy rövid
programja)

VÁLASZTHATÓ

Gyakorlat, projekt
munka:
Konkrét feladatmegadás
létrehozása
számjegy-vezérlésű
szerszám-gépek
számára szimulációs
programmal.

Gyakorlat,
projekt
munka
Vállalat
adja meg,

Vállalat
adja meg

Gyakorlat, projekt
munka:
Egyéni feladat:
valamely szerszámanyag
(szerszámacél,
gyorsacél,
keményfém,
kompozit, stb.)
meg-munkálása

Elmélet,
Projekt
munka
Vállalat
adja meg,

Vállalat
adja meg

CNC programozás
Ajánlott szemeszter: 5.

Tantárgy 2

VÁLASZTHATÓ
Szerszámanyagok és
hőkezelésük
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
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hőkezeléssel, saját
készítésű,
ellenőrzött
munkaterv alapján.

Tantárgy 3

VÁLASZTHATÓ
Lemezalakítás
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Tantárgy 4

VÁLASZTHATÓ
Anyagkárosodás
Ajánlott szemeszter: 6.

gyakorlat.)

Elmélet, projekt
munka:
Műveletterv
készítése valamely
lemez-alakításos
meg-munkáláshoz
(nyíró igénybevétellel, vágással,
lyukasztással,
hajlítással,
mélyhúzással stb.
történő megmunkálások).

Elmélet,
Projekt
munka
Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány
készítése: anyagkárosodásból eredő
káresetek elemzése,
javaslattétel
megelőzési
módszerekre,
különös tekintettel
az igénybevétel /
ismétlődő
igénybevétel és a
korrelációjára.
Méretezés,
ellenőrzés
szilárdsági
jellemzőkre a törésmechanikai
szemlélet alapján.
Kopási

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009

96

mechanizmus,
korrózió, anyagjellemzők szerepe
az anyag-károsodási
káresetekben.

Tantárgy 5

KÖTELEZŐ
Minőségbiztosítás
logisztikája
Ajánlott szemeszter: 6.

Tantárgy 6

KÖTELEZŐ
Technológiai tervezés
Ajánlott szemeszter: 6

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja meg.
Elmélet, projekt
munka:
Tanulmány készítés:
a minőségbiztosítási folyamat
bevonása a
logisztikai
tevékenységláncba.
A logisztikai
tevékenységek
során felmerülő
minőség-biztosítási
feladatok és
eszközeik.
Anyagkövetési
modellek.
Logisztikai minőségi
audit.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja meg.
Elmélet, projekt
munka:
Gyártási
rendszerek,
termelési/

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember
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logisztikai
folyamatok
technológiai elemei,
struktúrája.
A technológiai
tervezés menete,
lépései, kapcsolata
a konstrukciós
tervezéssel.
Műveleti sorrendtervezés.
Fenti tartalommal
technológiai terv
készítése.

Tantárgy 7

VÁLASZTHATÓ
A fenntartható fejlődés
technológiái
Ajánlott szemeszter: 6., 7.

Elmélet, projekt
munka:

Megújuló
energia-források
alkalmazási
lehetőségei.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember

Hulladékgazdálkodási
stratégiák.
Fenntartható
szennyvíztisztítási
technológiák.
A szelektív
hulladékgyűjtés
és kezelés
technológiái.
Kompozit
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szerkezeti
anyagok és
technológiák.
Mesterséges
polimerek.
Re-technoló-giák.
Tanulmány
készítése
valamely fenti
témában.

Tantárgy 8

VÁLASZTHATÓ
Megújuló energiaforrások
hasznosítása
Ajánlott szemeszter: 7.

Tantárgy 9

VÁLASZTHATÓ
Műszaki akusztika és
zajcsökkentés
Ajánlott szemeszter: 6

Tantárgy 10

VÁLASZTHATÓ
Bevezetés a
szakdolgozatírásba

Gyakorlat, projekt
munka:
Tanulmány megújuló energiát
hasznosító
épületgépészeti /
gépészeti rendszer
elvi sémájának
tervezése,
üzemeltetési
körülményeinek
értékelése.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember

Gyakorlat, projekt
munka:
Kiírás szerinti
készülék
tervrajzainak
zajvédelmi
szempontú
átdolgozása.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember

Elmélet, projekt
munka:
A szakdolgozat

Elmélet,
Projekt
munka

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember
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Tantárgy 11

Ajánlott szemeszter: 6., 7.

célkitűzése.
Kutatásmódszertan.
A kutatás és
publikálás etikája.
Kutatási stratégiák,
módszerek,
eszközök.
Szakirodalom
áttekintés.
Egyéni feladat –
tanulmány
összeállítása a
szakdolgozat
főtémájához
kapcsolódóan.

Vállalat
adja meg

VÁLASZTHATÓ

Elmélet, projekt
munka:

Gyakorlati
+ Elméleti

Technológiai tervező
rendszerek
Ajánlott szemeszter: 6.
LabVIEW fejlesztői
környezet

A számítógépes
technológia tervezés
helye a vállalati
információs
rendszerben. CAA,
CAE, CAP modulok,
rendszerek
sajátosságai,
technológiai modellek,
generatív,
determinisztikus
módszerek a
technológiai
tervezésben,
alkalmazásorientált
tervezési eszközök.
Folyamatorientált
tervezési és szimulációs funkciók,
eszközök a TTR-ekben.
PPS, MRP, WFM
rendszerek, modulok
sajátosságai, folyamat
modellek,

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettség
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folyamatorientált
tervezési módszerek.
Termékmodell
struktúrák

Vállalat
adja meg

Tantárgy 12
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ ILLESZKEDŐ
ISMERET

Vállalat
adja meg

KÖTELEZŐ
SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

7.szemeszter

SZAKDOLGOZATI
TÉMA KIÍRÁSA,
KONZULTÁCIÓJA

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel bíró
szakember

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, MSc, vagy
ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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Szakirány/Specializáció
Üzemfenntartó szakirány

Szerkezeti anyagok
technológiája

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter

Szerkezeti anyagok
technológiája IV.
Képlékenyalakítás

Szerkezeti anyagok
technológiája II.
Hőkezelés

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja

Személyi
feltételek

kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

5. szemeszter

Választható
Ajánlott szemeszter: 5.

Képlékeny alalakítás
elméleti alapjai.
Képlékeny alakítás
gépei. Vágás,
kivágás
technológiája,
szerszámai.
Mélyhúzás,
mélynyomás
technológiája.
Hajlítás
technológiája és
szerszámai. Kivágó
illetve hajlító
szerszám tervezése.
Zömítés, redukálás,
hidegfolyatás,
kovácsolás,
süllyesztékes
kovácsolás és
hengerlés
technológiája

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

5. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 5.

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

20%
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Szerkezeti anyagok
technológiája III.
Hegesztés

6. szemeszter

Karbantartás és
szervezése I.

5. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 5.

Gépszerkezettan I.
Mechanizmusok

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Hidraulikus és
pneumatikus
rendszerek
felépítése.
Végrehajtó elemek,
irányítóelemek
kiválasztása.
Hidraulikus
körfolyamok
jellemzői, tervezése.
Pneumatikus
vezérlések tervezése,
kivitelezése. Üzemi
feltételek,
karbantartási
ismeretek.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.
Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.
Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.
Vállalat
adja meg.

Gépszerkezettan II.
Hidraulika,
pneumatika

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Hidraulikus és
pneumatikus
rendszerek
felépítése.
Végrehajtó elemek,

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

30%

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 5.

30%

Karbantartás és
szervezése II.

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.

30%

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség
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irányítóelemek
kiválasztása.
Hidraulikus
körfolyamok
jellemzői, tervezése.
Pneumatikus
vezérlések tervezése,
kivitelezése. Üzemi
feltételek,
karbantartási
ismeretek.
Műszaki
diagnosztika

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Műszaki diagnosztika
feladata, Rezgéstani
alapfogalmak. A
gépek állapotának
vizsgálata,
rezgésmérések.
Egyéb gépegységek
vizsgálata
rezgésméréssel.
Kiegyensúlyozás.
Termovízió.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Felújítástechnológia

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Felhasználja az
anyagtan, hegesztés,
hőkezelés,
gépszerkezettan,
mechanika stb.
tantárgyak
ismeretanyagát, azok
komplex
alkalmazásaira
irányítja rá a
figyelmet. Vizsgálja a
különböző módon
tönkrement
alkatrészek javítási
lehetőségeit, műszaki
és gazdasági oldalról

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség
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is.
Acélszerkezetek I.

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Acélszerkezetek
méretezésének elvei.
Acélszerkezetek
határállapotai.
Szegecselt és
csavarozott
kapcsolatok.
Hegesztett
kapcsolatok. Mozgó
terhekből származó
igénybevételek.
Statikailag
határozatlan
szerkezetek.
Képlékeny teherbírás.
Stabilitás (nyomott
rudak, tartó
kifordulás,
lemezhorpadás).
Szerkezettípusok.
Rácsos tartók.
Hajlított és nyírt
tartók. Tartórácsok.
Eurocode 3.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Gépipari
technológiák III.
Speciális
technológiák

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Hengeres
fogaskerekek gyártó
eljárásai,
finomfelületi
megmunkáló
eljárások,
szikraforgácsolás,
elektrolitikus
köszörülés, gyors
prototípusgyártás,
lézeres és
folyadéksugaras
megmunkálás.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Polimertechnológia

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Műanyagok
tulajdonságai,
műanyagból készült
termékek
tervezésének,
méretezésének
sajátosságai,
műanyag alakító
technológiák

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Gépipari
technológiák IV.
Rugalmas gyártás

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

A gépgyártás
automatizálása.
Szerszámgépek
analóg és számjegyes
automatizálása.
Robotok.
Gyártócellák,
rugalmas
gyártórendszerek.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
kredit

Anyagtechnológiák
minőségbiztosítása

6. szemeszter

Fröccsöntés

6. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati
Tárgyi
Személyi
kötelező/
elvégzendő
számonkérés feltétele feltételek
választható
feladat,
módja
k
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

projekt leírása
(a tárgy rövid
programja)

VÁLASZTHATÓ

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.
Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.
Vállalat

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati +

Vállalat

Releváns iskolai

Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Hegesztés

6. szemeszter

Választható
Ajánlott szemeszter: 6.

Polimerek
feldolgozása

6. szemeszter

Anyagismeret a

6. szemeszter

Választható
Ajánlott szemeszter: 6.

Választható
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gyakorlatban

Roncsolásmentes
anyagvizsgálat

7. szemeszter

Forgácsoló
megmunkálások

5. szemeszter

NC gépek irányítása

6. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 6.

felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Elméleti

felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

végzettség

Választható

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 7.

Választható
Ajánlott szemeszter: 5.

Választható
Ajánlott szemeszter: 6.

Szerszámgépek

6. szemeszter

Választható
Ajánlott szemeszter: 6.

Gyártástervezés

7. szemeszter

Választható
Ajánlott szemeszter: 6.
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adja meg.
Gyártóeszköz
tervezés projekt

7. szemeszter

NC technológia és
programozás

7. szemeszter

Választható
Ajánlott szemeszter: 7.

Választható
Ajánlott szemeszter: 7.

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt adja
meg.

Gyakorlati +
Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

KÖTELEZŐ
SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

7.szemeszter

SZAKDOLGOZATI
TÉMA KIÍRÁSA,
KONZULTÁCIÓJA

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, MSc, vagy
ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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Szakirány/Specializáció
Anyagtechnológia specializáció

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter

Alakítástechnika

5. szemeszter

Végeselem módszer
alapjai

5. szemeszter

Polimer kompozitok
technológiája

5. szemeszter

Anyagtechnológiák
minőségbiztosítása

6. szemeszter

Fröccsöntés

6. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja

Személyi
feltételek

kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 5.
30%

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ

Vállalat adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.
Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intéz

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 5.

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 5.
20%

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.
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Hegesztés

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
30%

Polimerek
feldolgozása

6. szemeszter

Anyagismeret a
gyakorlatban

6. szemeszter

Hőkezelés

7. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
30%

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
20%

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 7.
30%

Roncsolásmentes
anyagvizsgálat

7. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 7.
20%

ménnyel
együtt
adja meg.
Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg
.
Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség
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Választható tárgy

Polimerek
alkalmazástechnikáj
a

7. szemeszter

Trendek az
anyagtudományban

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Műanyagszerű
gyártmánykialakítás és
anyagmegválasztás.
Tömeg és műszaki
műanyagok. Különleges
tulajdonságú polimerek.
Természetes alapú
polimer szerkezeti
anyagok. A környezeti
hatások befolyása az
anyagtulajdonságra.
Polimerek járműipari,
elektrotechnikai és
orvostechnikai
alkalmazása. Gyors
prototípus gyártás.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Mikroszerkezetek
jellemzői. Egy és
sokkristályos anyagok,
irányított szerkezetek,
nagytisztaságú anyagok.
Vezetési jelenségek,
jellemzők. Villamos
vezető- és
ellenállásanyagok.
Félvezető
tulajdonságok,
anyagszerkezetek.
Szupravezetés és
anyagai. Szigetelők,
aktív dielektrikumok.
Mágneses jellemzők.
Lágymágneses
ötvözetek és
felhasználásuk.
Mágneses fémüvegek,
mikro- és nanokristályos
anyagok.
Folyadékkristályok.
Alakmemóriák.
Intelligens anyagok.
Fullerének,

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség
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kvázikristályok,
fraktálszerkezetek.
Optikai és
elektronmikroszkópos
finomszerkezetvizsgálatok és
alkalmazási
lehetőségeik.
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Szakirány/Specializáció
Gépgyártástechnológia
specializáció

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Forgácsoló
megmunkálások

5. szemeszter

Mesterséges
intelligencia alapjai

5. szemeszter

Robottechnika

5. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja

Személyi
feltételek

kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

Kötelező

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Mesterséges
intelligencia jellegzetes
módszerei, alkalmazási
lehetőségei.
Mesterséges
intelligencia szimbolikus
módszereinek alapjai,
mérnöki munka
segítésére alkalmazható
szimbolikus módszerek
és eszközök.
Ipari robotok főbb
típusai, azok
kiválasztása, tervezése
Rugalmas gyártócellák,
gyártórendszerek
kialakításának feltétel és
megvalósítási
rendszere.
Robottípusok,
robotjellemzők és azok
meghatározása, a robot

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
,
szemléltet
ő
eszközök

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek
,
szemléltet
ő
eszközök

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 5.
20%

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.
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és a feladat
összerendelése.
Szerszámgép kiszolgáló,
hegesztő, szerelő, festő
robotok. A robotizálás
gazdaságossága,
biztonságtechnikája.

Szerszám és
készüléktervezés

5. szemeszter

Gyártási
méréstechnika

6. szemeszter

NC gépek irányítása

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 5.
30%

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
20%

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
30%

Szerszámgépek

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
30%

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

Releváns iskolai
végzettség
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Végeselem módszer
alapjai

6. szemeszter

CAD/CAM
alkalmazások

6. szemeszter

Gyártástervezés

7. szemeszter

Vállalat adja meg

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 7.
30%

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Kötelező

Vállalat felsőoktatási

Gyakorlati

Vállalat

Releváns iskolai

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
40%

Gyártóeszköz
tervezés projekt

7. szemeszter

NC technológia és
programozás

7. szemeszter

Szerelés

7. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 7.
30%

Kötelező
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Szabadon választható tárgyak

Környezetvédelmi
eljárások és
berendezések

5. szemeszter

CNC praktikum

6. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 7.
20%

intézménnyel együtt
adja meg.

+ Elméleti

felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

végzettség

VÁLASZTHATÓ

Vállalat adja meg

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

A számjegyvezérlésű
megmunkáló és
mérőberendezések
fontosabb
tulajdonságai,
programozása,
használata. Pontossági
ellenőrzés.
Karbantartás,
munkavédelem,
hibadiagnosztika.
Méréskiértékelés.
Elektromos áram
termikus hatásán
alapuló
anyagleválasztási
eljárások, sugaras
megmunkálások,
ultrahangos
megmunkálások, kémiai
megmunkálások.
Bevonatolási és
felületkikészítési
eljárások. Ultrapreciziós
megmunkálások.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 5.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Különleges
megmunkálások

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.
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Különleges robotok
és robotkezek

6. szemeszter

Mikrovezérlők
alkalmazása

7. szemeszter

Minőségbiztosítás

7. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 6.

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ

Vállalat adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

A minőség fogalomköre.
A minőség tervezése. A
termék
tulajdonságainak és a
megvalósítás
feltételeinek tervezése.
A minőségbiztosítási
program tervezése, QFD
módszer.
Vállalat adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ

Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

CAM/CNC gyakorlat
és laboratórium

7. szemeszter

Technológiai
tervező rendszerek

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.
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Szakirány/Specializáció
Felsőoktatási intézmény
Géptervező specializáció

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Gépszerkezettan I.

5. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

Kötelező

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

A mezőgazdasági
termeléstechnológiák,
géprendszerek
ismertetése.
Mezőgazdaság speciális
követelményrendszere
a géptervezés számára.
A mezőgazdasági
technika és a
környezetvédelem.
Műszerek
finommechanikai
szerkezeti elemei.
Finommechanikai
kötések. Egyenes
vezetékek. A
finommechanika
jellegzetes csapágyai.
Mozgást továbbító és
mozgást akadályozó
elemek. Törpemotorok.
Az optika építőelemei.

Gyakorlati
+ Elméleti

Ajánlott szemeszter: 5.
30%

Mezőgazdasági
gépek tervezése

5. szemeszter

Műszertechnika

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Személyi
feltételek

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség
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Fényforrások.
Detektorok. CCD videó
kamerák. Száloptikák.
Optikai információtovábbítás.
Megjelenítők (CRT,
LCD). Az emberi szem. A
lézer fény jellemzői.
Lézer típusok, és
alkalmazások.

CAD rendszerek I.

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
40%

Projekt feladat

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
20%

Tervezéselmélet és
módszertan

6. szemeszter

Végeselem módszer
alapjai

6. szemeszter

Optika és
látórendszerek

6. szemeszter

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 6.
30%

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ

Vállalat adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

A fény terjedése,
tulajdonságai. A
geometriai optika
alaptörvényei, műszaki
alkalmazásuk. Képalkotó
optikai rendszerek

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Kötelező

Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.
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tervezése, minősítése,
optikai átviteli
függvények. Humán
látórendszerek
jellemzői. A gépi látás
alapjai.
Világítástechnikai
alapok, fényforrások,
kamerák,
optoelektronikai
eszközök. Színtani
alapok.

Kötelezően választható tárgyak

Gépszerkezettan II.

6. szemeszter

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 6.
30%

Mezőgazdasági
erőgépek

6. szemeszter

Szervopneumatika

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Kötelező
Ajánlott szemeszter: 7.
30%

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

A terepjárás elméleti
alapjai, mezőgazdasági
erőgépek típusai,
járószerkezetek,
mezőgazdasági
traktorok típusai és
alkalmazási területük,
traktorok szerkezeti
egységei. A traktorok és
traktoros gépcsoportok
stabilitása. A
szálastakarmány-, és
gabonafélék
betakarítása. Gabonabetakarítógépek, a
kukorica- és a
napraforgó betakarítás
adapterei, a gyök- és
gumós növény
betakarítógépek.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktatási

Releváns iskolai
végzettség
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intézménnyel
együtt
adja meg.
Automatizálás
technika alapjai

7. szemeszter

Mezőgazdasági
munkagépek

7. szemeszter

Polimer

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Kötelező

Automatizálási
rendszerek felépítése,
működése,
tervezésének alapjai.
Pneumatikus,
hidraulikus, elektropneumatikus,
elektrohidraulikus, PLCvel és számítógéppel
támogatott
energiaátvitel és
irányítás elemeinek és
rendszereinek
tanulmányozása
korszerű eszközökkel
(FESTO, MECMAN,
OMRON,
TELEMECANIQUE, HPS
stb.)
A talajművelő gépek,
vetőgépek,
növényápoló gépek, a
talajerőpótlás, a
növényvédelem,
öntözés gépei.
Takarmánykészítés és
feldolgozás gépei.
Állattartás gépei.
Állattartás
környezetvédelmi
kérdései. A zöldség-,
gyümölcs-, és
szőlőtermesztés
speciális talajművelő,
vető, palántázó és
növényápoló gépei és
betakarító gépei.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat felsőoktatási

Gyakorlati

Vállalat

Releváns iskolai
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gyártmánytervezés

Gépelemek III.

7. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 7.
20%

intézménnyel együtt
adja meg.

+ Elméleti

felsőoktatási
intézménnyel
együtt
adja meg.

végzettség

Kötelező

Vállalat felsőoktatási
intézménnyel együtt
adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
felsőoktat
ási
intézménn
yel együtt
adja meg.

Releváns iskolai
végzettség

A szerkezetanalízis
helye a géptervezésben.
A professzionális
végeselem rendszerek
főbb elemtípusai,
hálókészítési stratégiák,
terhelési modellek és
peremfeltételek. Anyagi
és geometriai
nemlinearitás vizsgálata.
Kompozit anyagok.
Szerkezetoptimálás.
Végeselemes
modellezés gyakorlása
gépészeti szerkezetek
feszültségi és
alakváltozási
állapotának
meghatározása során.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja meg.

Gyakorlati
+ Elméleti

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter: 7.
20%

Szerkezetanalízis

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Optikai műszerek

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.
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Szakirány/Specializáció
Gépészeti fejlesztő specializáció

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Végeselem módszer
alapjai

5. szemeszter

Differenciálegyenlet
ek és numerikus
módszereik
mérnököknek

5. szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

Választható

Vállalat adja meg

Gyakorlati
+ Elméleti

Közönséges
differenciálegyenletek:
korrekt kitűzöttség,
stabilitás, aszimptotikus
stabilitás, instabilitás,
fázisportré egyensúlyi
helyzetek közelében,
explicit és implicit Euler
módszer, klasszikus
Runge-Kutta módszer,
hibabecslés korlátos
intervallumon.
Trigonometrikus Fourier
sorfejtés mint
koordinátázás Hilbert
térben, periodikus
inhomogenitás a
matematikai inga
egyenletében. Parciális
egyenletek: a
hővezetés, az
állandósult hőeloszlás,
és a rezgő húr
egyenletének

Gyakorlati
+ Elméleti

Ajánlott szemeszter: 5.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

PC +
szoftverek

Személyi
feltételek

Releváns iskolai
végzettség

Releváns iskolai
végzettség
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levezetése, kapcsolatok
integrálátalakító
tételekkel, az energia
vonatkozásában is, a
legegyszerűbb kezdeti
és peremfeltételek,
megoldások sor
alakjában téglalap
tartományokon, a
változók szétválasztása
módszer. A véges
differenciák módszere a
hővezetési egyenletre,
hibabecsléssel,
maximum-elvvel és
stabilitásvizsgálattal.

Differenciálgeometr
ia és numerikus
módszerei

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Térgörbék analitikus
leírása. Nevezetes
pályagörbék. Ívhossz,
természetes
paraméterezés. Kísérő
triéder, Frenet-képletek,
Darboux-vektor,
görbület, torzió és
kinematikai szerepük.
Magasabb rendű
görbületek. Harmadfokú
spline-görbék és
alkalmazásuk térgörbék
interpolálására.
Felületek analitikus
leírása. A Gauss-féle
vektoregyenlet.
Nevezetes felületek.
Felületi görbék,
érintősík. Metrika
bevezetése, az első
alapforma. Felületeken
definiált görbületek,
felületi pontok
osztályozása. Felületek
foltonkénti leírása,
nevezetes harmadfokú
spline-felületek.

Gyakorlati
+ Elméleti

Releváns iskolai
végzettség
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Geodetikus görbék.
Felületek diszkrét
leírása, diszkrét
geodetikusok
poliéderfelületeken.

Rugalmasságtan
alapjai

5. szemeszter

Gépek dinamikája

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.

Választható
Ajánlott szemeszter: 6.

Lineáris rugalmasságtan
alapegyenletei,
alakváltozási állapot
leírása,
mozgásegyenletek,
általános Hooke
törvény.
Forgásszimmetrikus
síkfeladatok megoldása,
vastagfalú cső, forgó
tárcsa, hőfeszültségek.
Prizmatikus rudak
szabad csavarása,
vékonyszelvényű rudak
csavarása, nyírása,
nyíróközéppont.

Gyakorlati
+ Elméleti

A rezgésszigetelés
alapfogalmai, aktív és
passzív rezgésszigetelés
tervezése. Modális
analízis, annak kísérleti
eszközei, gyors Fourier
transzformáció (FFT)
alkalmazása, gerjesztési
módszerek, frekvencia
átviteli függvények
mérése gépeken, az
eredmények
alkalmazása
fejlesztésben.
Rezgésfelügyelet mint a
karbantartás eszköze.
Spektrum és
képspektrum
alkalmazása
forgórészek, csapágyak,
szerszámgépek

Gyakorlati
+ Elméleti

Releváns iskolai
végzettség

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség
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rezgésfelügyeletében. A
számítógépi szimuláció
lehetőségei és korlátjai
dinamikai
vizsgálatokban, alapvető
numerikus módszerek
és szimulációs
szoftverek.

Numerikus
áramlástan

6. szemeszter

Szilárdsági
méretezés

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Áramlások numerikus
modellezésének
megismerése,
matematikai modell
felállítása,
peremfeltételek
változatai, numerikus
háló kritériumok,
turbulencia modellezés
alapjai, és a koncentrált
paraméterű vagy
egydimenziós időfüggő
rendszerek leírása.
Áramlási jelenségek
modellezése különféle
bonyolultsági szinteken,
általános célú
szimulációs rendszerek
gyakorlati
alkalmazásával: A) két
és háromdimenziós
áramlások számítása
véges térfogat elvű
szoftverrel, B)
koncentrált paraméterű
és egydimenziós
rendszerek időbeli
viselkedésének
számítása.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

A tönkremenetel fajtái,
feszültségelméletek,
méretezés
csúcsfeszültségre.
Megengedett

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség
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feszültség, biztonsági
tényező.
Feszültségcsoportok. A
valós feszültség-eloszlás
meghatározása
gyengített rúd/lemez
esetén. Méretezés
teherbírásra hajlított
rúd esetén. Méretezés
határ-alakváltozásra.
Kúszás, ernyedés.
Ciklikus terhelés.
Méretezés állandó és
változó amplitúdójú
terhelés esetén.
Nyomástartó edény
méretezése,
ellenőrzése.

Alkalmazott
termodinamika

6. szemeszter

Mechanizmusok
alapjai

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Állapotegyenletek.
Gázok áramlása
(lökéshullám,
súrlódástól mentes és
súrlódásos áramlás).
Termodinamikai
potenciálok.
Körfolyamatok
modellezése.
Gázkeverékek. III.
Főtétel. Kémiai
folyamatok
termodinamikája.
Hővezetési modellek. A
hővezetés, hő
transzport számítás
numerikus módszerei.
Gázok hősugárzása.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Mechanizmusok
mozgásának leírása,
relatív pólus,
pólusrendszer, Kennedy
tétel, felhasználása a
tervezésben.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség
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A négytagú kinematikai
lánc mint a karos
mechanizmusok
legalapvetőbb
építőeleme. A
négycsuklós
mechanizmusról
szerzett ismeretek
alkalmazása, erők,
nyomatékszükséglet
számítása, részleges
kiegyensúlyozás.

Választható tárgy I.

Villamos rendszerek
szimulációja

7. szemeszter

CNC gépek és ipari
robotok

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

Állapot egyenletek,
állapottér, az állapottér
egyenletek kanonikus
alakja. Gráfelmélet
alkalmazása villamos
áramkörökben. Erősítés,
a visszacsatolás szerepe
a jelfeldolgozásban.
Szűrés. Villamos gépek
csoportosítása és
modellezése
működéselvük szerint;
Lineáris és nemlineáris
villamos rendszerek
modellezése,
áramkörök, integrált
(villamos és gépész)
rendszerek szimulációja
numerikus differenciálegyenlet megoldó
(MATLAB, LabView)
valamint áramkör
orientált (PSpice,
Caspoc) szoftverek
segítségével az idő, és a
frekvencia
tartományban.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Modern CNC gépek és
robotok mozgás
tervezésében

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség
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használatos szimulációs
módszerek bemutatása.
Szimulációs eljárások
helye a CAD-CAM-CNC
folyamatban, a több
test szimuláció
matematikai alapjaival.
Szimulációs
keretrendszer
segítségével szimulációs
teszt rendszerek
programozása önálló
labor gyakorlat
keretében.

szimulációja

Választható tárgy II.**

Termomechanika
alapjai

7. szemeszter

Energetikai és
környezetvédelmi
mérések

7. szemeszter

Áramlás- és
hőtechnikai
mérések

7. szemeszter

Áramlástechnikai
rendszerek

7. szemeszter

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Ipari és kutatásfejlesztési áramlás- és
hőtechnikai mérések
típusainak
megismerése. Ipari
nyomásmérés,
hőmérsékletmérés,
térfogat- és tömegáram
mérés módszerei,
eszközei és azok
alkalmazási
körülményei.

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

Áramlástechnikai
gépekből,

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.
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csővezetékekből,
fojtószervekből,
tárolókból álló
áramlástechnikai
rendszerek – hidraulikus
hajtások, vízellátó,
távhő ellátó, vegyipari
rendszerek –
stacionárius és tranziens
állapotának
meghatározása,
megismerése,
rendszerelemek
dinamikai
viselkedésének
megértése.

Műszaki akusztika
és zajcsökkentés

7. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 7.

A hang fogalma,
hangtér, hangsebesség,
akusztikai
hullámegyenlet,
harmonikus hullámok,
sajátfrekvenciák,
hangterek hasonlósága,
Helmholtz-szám,
harmonikus hullámok,
állóhullám, lebegés,
rezonátorok,
harmonikus analízis,
hangszínkép,
energetikai viszonyok,
hangintenzitás, teljesítmény, -nyomás,
műveletek szintekkel,
akusztikai források,
hangterjedés jellemzői,
hanggátlás,
zajcsökkenés, veszteségi
folyamatok, hangterek
számítása, zajvédelem,
zaj hatása emberi
szervezetre,
mérőszámok,
mechanikai, áramlástani

Gyakorlati
+ Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettség
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és termikus eredetű
zajok és csökkentésük,
egyéni zajvédelem
eszközei, akusztikai
mérések,
mérőeszközök.
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Tantárgyleírás MINTA– Gépészmérnök alapképzés Duális Gyakorlata I.
A vállalati partnerek által oktatni kívánt tantárgyak adatainak megadásához az alábbi minta ad
támpontot.
Tantárgy címe
magyarul Duális gyakorlat I.
angolul
Kötelező előtanulmány(ok) kódjai:
Tárgyfelelős oktató neve:
Az oktatás féléve:

őszi

Óraigény

szeminárium

óra/hét
óra/félév

előadás

Tárgyfelelős egység neve:
tavaszi
lab.gyak.

mindkettő

számonkérés formája

Kreditértéke
:

2

gyakorlati jegy
évközi jegy

értékelés típusa
A meghirdetés
mintatantervei:

Oktatás célja
magyarul A balesetvédelmi, munkavédelmi tudnivalók, gyártási folyamatok, megismerése. A félév
során előírt gyakorlati feladatok elvégzése.
angolul
Tantárgy tartalma
magyarul Első hetekben a hallgatónknak az ipari üzemekben folyó tevékenységgel kell
megismerkedniük, kihangsúlyozva azon gépészmérnöki területek bemutatását, melyre a
hallgatót fel kívánják készíteni. Ennek időtartama az adott ipari cég lehetőségei szerint
változhat.
A tényleges munka megkezdése előtt a hallgatók számára részletes baleset-és tűzvédelmi
oktatást kell tartani, abból vizsgát kell tennie. Nagyon fontos: az oktatás ne formális
legyen, kihasználva a gyakorlati bemutatások lehetőségét, az oktatás térjen ki a
munkavégzés valódi veszélyeinek megismertetésre. A félév második felében a
hallgatóknak gyakorlati feladatokat kell elkészíteniük. A feladatokat a felsőoktatási
intézmény és gyakorlati hely közösen dolgozza ki. A feladatok teljesítéséhez lakatos
műhelyre (tanműhely, TMK műhely stb,) van szükség.

angolul
Számonkérési és értékelési rendszere
magyarul A számonkérés a félév végén prezentáció formájában történik.

angolul
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A duális partnervállalatok fejlesztési irányai (AJÁNLÁS)
A duális felsőoktatási programba való bekapcsolódással a partnervállalatok számára a
mindennapokban a piaci gyakorlattól eltérő tevékenységek is megjelennek. A csatlakozási
döntés eredményeként ajánlott átgondolni, esetleg átalakítani az alábbi vállalati funkciókat:
1. HR terület (oktatási szervezet, vagy munkacsoport, - belső képzések, továbbképzések)






Képzési és utánpótlási stratégia kialakítása
Mentorok, mestertanárok kiválasztása, utánpótlása
Oktatási folyamtok szervezése, adminisztrálása - a felsőoktatási intézménnyel
közösen
A duális képzésbe bevont szakemberek módszertani továbbképzése
Vállalati tananyagok fejlesztése

2. Marketing, kommunikáció





A cég munkaerő piaci megjelenésének, brandjének átgondolása
Marketing és kommunikációs szakemberek bevonása a duális képzés
bevezetésébe, népszerűsítésébe
Beiskolázási marketing kialakítása önállóan és a felsőoktatási intézménnyel
közösen
A cég elektronikus megjelenési portfóliójának bővítése

3. A duális képzés feltételeinek való megfelelés biztosítása




A gyakorlati képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása
(eszközök, műszerek, munkavédelmi felszerelések, stb.).
Költséghatékony képzési folyamat kidolgozása
Partnervállalatokkal való képzési együttműködési lehetőségek feltárása
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Alapfogalmak, definíciók:
A felsőoktatásban használatos kifejezések gyűjteménye:
1. Abszolutórium/végbizonyítvány: a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és
– a nyelvvizsga megszerzésének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének
kivételével – a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.
2. Aktív félév: a hallgatói jogviszony vonatkozásában az a félév, amelyre a hallgató
bejelentkezett, és amelyben a hallgató jogviszonya nem szünetel. Az aktív félévben a
hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban jogokat és kötelezettségeket teljes
körűen gyakorolja.
3. Alapképzés: Az első képzési ciklus az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve:
BA: Bachelor of Arts, BSc: Bachelor of Sciences), mely (alapképzési szaktól függően)
6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az oklevél megszerzésével alapfokozat és
egy, az adott szaknak megfelelő szakképzettség szerezhető. Az alapfokozatot nyújtó
első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az
elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére
jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a
tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Az adott alapképzési
szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen
szakképzettséget lehet szerezni a képzés elvégzésével, milyen személyi kompetenciák
szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai
ismeretekre tehet szert, továbbá milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél
megszerzéséhez.
4. Alkalmassági vizsga: a felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény
által azokon a szakokon megkövetelt vizsga, amelyek elvégzéséhez bizonyos
készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi, pályaalkalmassági,magyar nyelvi
alkalmassági stb.) meghatározott szintje szükséges. Az alkalmassági vizsga értékelése
„megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítés lehet. A „nem felelt meg" minősítés
esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre.
5. Államilag elismert nyelvvizsga: akkreditált nyelvvizsgaközpontban lefolytatott,
nyelvismeret tanúsítására szolgáló vizsga. Nyelvvizsgára minden magyar és nem
magyar állampolgárságú személy jelentkezhet attól az évtől kezdve, amelyben betölti
14. életévét. Magyar állampolgár magyar mint idegen nyelvből nem tehet
nyelvvizsgát, illetve magyar nyelvtudását igazoló bizonyítványa(i) nem értékelhető(k)
többletpontra a felvételi eljárásban. A nyelvvizsga fajtája szerint lehet: általános
nyelvi, illetve szaknyelvi, a nyelvvizsga alap-, közép- és felsőszintű nyelvtudást mér.
A felsőoktatási felvételi eljárásban – a sajátos nevelési igényű jelentkezők kivételével
– alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben kizárólag a
legalább B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért jár
többletpont.
6. Állami ösztöndíjas minimum-pontszám: az oktatásért felelős miniszter által
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, valamint osztatlan mesterképzésben
országosan megállapított olyan minimum-pontszám, amely felett - a szakos kapacitás
keretén belül - az ezt elérő jelentkezőket fel kell venni állami ösztöndíjjal támogatott
képzésre.
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7. Átvétel (intézményváltoztatás) és szakváltás: az egyetemi és főiskolai hallgatók
részére a nemzeti felsőok-tatásról szóló törvény által biztosított jog, amely a
tanulmányok ideje alatt az intézmény, továbbá intézményen belül a szak
megváltoztatására vonatkozik. Kérelemre történik, feltételeit a fogadó felsőoktatási
intézmény határozza meg. Az átvétel kizárólag adott képzési területen belül
lehetséges. A munkarendváltás, a képzési nyelv váltása, valamint a képzési helyszín
váltása nem minősül szakváltásnak.
8. Beiratkozás: a hallgatói jogviszony létesítésére szolgáló hivatalos eljárás.
9. Bejelentkezés: a hallgató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tanulmányait folytatni
kívánja-e az adott félévben.
10. Besorolási döntés: az Oktatási Hivatal felsőoktatási felvételi eljárást lezáró döntése.
Ebben döntés születik arról, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi
kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felsőoktatási felvételi
eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.
11. Bolognai folyamat: 1999-ben a Bolognai Nyilatkozattal megindult oktatáspolitikai
kezdeményezés megvalósítási/megvalósulási folyamata, amelynek célja a
nyilatkozatot aláírt országok (29 ország, köztük Magyarország is) oktatási
rendszerének összehangolása az egyes országok felsőfokú képzései közötti
átjárhatóság, a felsőfokú képzésében való részvétel megkönnyítése érdekében. A
folyamat eredményeit az aláírók kétévente felülvizsgálják, értékelik, további, illetve
módosított célokat fogalmaznak meg, mint tették ezt 2001-ben Prágában (Prágai
Nyilatkozat), 2003-ban Berlinben (Berlini Nyilatkozat), 2005-ben Bergenben (Bergeni
Nyilatkozat), 2007-ben Londonban (Londoni Nyilatkozat), 2009-ben Leuvenben
(Leuveni Nyilatkozat), valamint legutóbb 2010-ben Budapesten és Bécsben
(Budapest-Bécs Deklaráció). A Budapest-Bécs Deklaráció jelentőségét az adja, hogy a
2010-re megteremteni célzott Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrejöttét a
tagországok miniszterei bejelentették. Az EFT-nek jelenleg 47 tagállama van (a
legutóbbi csatlakozó 2010-ben Kazahsztán volt).
12. ECTS (European Credit Transfer System): európai kreditátviteli rendszer, mely
megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai
felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot.
13. Egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő: a hallgatói tanulmányi munka azon része
munkaórákban kifejezve, melyet a hallgató átlagosan a tanórán (kontaktórán) kívül
önállóan végez a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében
(beleértve a vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt).
14. Egységes, osztatlan képzés: az új képzési rendszernek megfelelő, ugyanakkor
ciklusokra nem bontott, mester fokozat megszerzéséhez vezető képzés
15. ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)/NEPTUN rendszer:a Magyar felsőoktatás
oktatás-és tanulmányszervezést szolgáló, valamint a hallgatói pénzügyeket kezelő
számítógépes nyilvántartó rendszere.
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16. Érettségi pontok: a felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények
által képzési területenként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos
eredménye alapján kiszámolt pontok összeg, tárgyanként maximum 100 pont
szerezhető, összértéke legfeljebb 200 pont lehet.
17. Értékemelő vizsga: a vizsgaidőszakban letett sikeres vizsga érdemjegyének javítására
szolgáló vizsgalehetőség.
18. Érvényes felvételi pontszám: Az a jelentkező rendelkezhet érvényes felvételi
pontszámmal, aki a felvétel alapvető feltételeit teljesíti, azaz a felvételi pontszám
számára kiszámítható lesz. A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a
jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.
19. Esti munkarend szerinti képzés: a levelező képzés mellett a részidejű képzés egyik
formája. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet, kivéve a szakirányú továbbképzést, melynél
legalább húsz, legfeljebb ötven százalék lehet. A képzést a hallgatók elfoglaltságának
figyelembevételével kell megszervezni, a szorgalmi időszakban munkanapokon
tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon.
20. Félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely regisztrációs időszakra, és
képzési időszakra tagolódik,
21. Félévközi jegy: a hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló, a
szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók
alapján adott érdemjegy.
22. Felsőoktatási szakképzés: a felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony
keretében folytatott felsőoktatási szakképzés, amely oklevél kiadásával zárul (az
oklevél felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsít). A felsőoktatási szakképzéseket a
felsőoktatási intézmények 2013. szeptemberben indították először.
23. Felsőfokú végzettség: a „hagyományos" képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi
alapképzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és
mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség.
24. Felsőoktatási intézmények: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
értelmében a felsőoktatási intézmény - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti
alkotó tevékenység, mint alaptevékenység folytatására - létesített szervezet.
A felsőoktatás rendszerének működtetése az állam, a felsőoktatási intézmény
működtetése a fenntartó feladata. A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége
magában foglalja a felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, a doktori
képzést és a szakirányú továbbképzést. Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó
tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag felsőoktatási
intézmény folytathat.
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25. Felvétel alapvető feltételei: Amennyiben a felvételi tájékoztatóban, vagy a
felsőoktatási felvételi eljárás során egyedi tájékoztató üzenetben, felsőoktatási
intézményi tájékoztatásban a „felvétel alapvető feltételei" meghatározással találkozik,
úgy ez alatt a következő feltételeket kell érteni. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
valamint osztatlan mesterképzés esetén az érettségi bizonyítvány, osztott mesterképzés
esetén a felsőfokú oklevél hiánya alapvető kizáró ok. További alapvető feltétel az
adott képzési ciklusban meghatározott jogszabályi minimumpont elérése.
Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a
harmadik alapvető kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra
meghatározott, főszabály szerinti legalább kettő beszámítható érettségi
vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint), kivéve, amennyiben
a felsőoktatási intézmény érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga alapján
számít felvételi pontszámot vagy a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján. További
kizáró jellegű alapvető feltétel az esetleges alkalmassági vizsga.
26. Felvehető kapacitásszám: a jelentkezők közül az adott intézménybe egy adott évben
az első évfolyamra felvehető – a felsőoktatási felvétel feltételeit teljesítő – jelentkezők
száma. A felvehető kapacitásszám képzési területre, munkarendre, képzési helyre és
nyelvre került meghatározásra. A felvehető kapacitásszám a felvételi tájékoztató
intézményi fejezetében található meg. Az adott képzés vonatkozásában a felvehető
szakos minimum és maximum kapacitásokat szintén a felvételi tájékoztató
tartalmazza.
27. Felvételi ponthatár: a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezőkről egységes
rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre
ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a ponthatárt elérte vagy
meghaladta, kötelező besorolni. A besorolási döntés előkészítéseként az Oktatási
Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes képzések
ponthatárára.
28. Felvételi összpontszám: A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául
szolgáló eredményt alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, felsőoktatási
szakképzésben 400 + 100 pontos pontszámítási rendszerben fejezik ki. A pontszámítás
alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200
pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik. Kivételes esetben az
összpontszámot gyakorlati vizsga alapján állapítják meg. (Mesterképzésben az
összpontszám 100 pont.)
29. Felvételi szabályzat: a felsőoktatási intézmény által megalkotott, a felsőoktatási
felvételi eljárást és a felvételre vonatkozó egyéb szabályokat tartalmazó szabályok
összessége, melyet az intézmény köteles nyilvánosságra hozni, és általában az
intézmény weboldalán érhető el.
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30. Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): a hatályos jogszabályok szerint
fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
31. Gyakorlati vizsga: alapképzésben a művészet, művészetközvetítés képzési területen
szervezhető vizsga megnevezése, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény
határozza meg és közzéteszi a felvételi tájékoztatóban. Gyakorlati vizsgán az értékelés
pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a felsőoktatási intézmények
mesterképzésben ugyancsak tarthatnak gyakorlati vizsgát (ez általában szóbeli, illetve
írásbeli), ezeket is tartalmazza a felvételi tájékoztató.
32. Hallgatói azonosító: A hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek,
amennyiben nem rendelkezik tanulói azonosítóval, tizenegy jegyű hallgatói azonosító
számot adnak, amiről az intézmény – kérelemre, annak benyújtásától számított tizenöt
napon belül – a hallgató nevének, születési helyének és idejének, anyja születési
nevének egyidejű feltüntetésével – igazolást állít ki. Annak, aki tanulói azonosító
számmal rendelkezik, a hallgatói azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító
számmal.
33. Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok
folytatása alatt fennálló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a
hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó szabályokban
meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott
képzési ciklust lezáró abszolutórium kiállításának napján és a másik intézménybe való
átvétellel automatikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott
esetekben – az intézmény egyoldalú döntésével szűnhet meg.
34. Hallgatói jogviszony szüneteltetése (halasztás): ha a hallgató bejelenti, hogy a
következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a
hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének
ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a
hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szüneteltetésre – ha a tanulmányi
és vizsgaszabályzat ettől eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres
teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos
további kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés
lehetőségét – a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. Szünetel a hallgatói
jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek
szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud
eleget tenni, valamint ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok
folytatásától.
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35. Hallgatói Önkormányzat: a felsőoktatási intézmény önkormányzatának része,
amelynek célja elsősorban a hallgatók érdekképviselete. A hallgatói önkormányzat
tagja a felsőoktatási intézmény minden hallgatója, függetlenül attól, hogy
tanulmányait milyen oktatási formában végzi. Tisztségviselőit és képviselőit a
hallgatók választják meg.
36. Hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): hátrányos helyzetűnek minősül az a
beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy
jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
intézeti, állami nevelt volt.
37. Javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban első alkalommal történő
megismétlése.
38. Jelentkezési sorrend: a jelentkező által a felsőoktatási felvételi jelentkezés során
meghatározott sorrend, mely az általa kiválasztott intézmények, képzések rangsora.
Módosítására a felsőoktatási felvételi eljárás során egy alkalommal, a besorolási
döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – írásban vagy
elektronikus úton – van lehetőség. A felsőoktatási intézménynek a felvételről szóló
döntése során kötelezően figyelembe kell venni ezt a sorrendet, ugyanis nem vehető
fel az adott intézménybe az a jelentkező, akit a sorrendben előrébb álló felsőoktatási
intézmény már felvett.
39. Jogszabályi minimumpont: Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási
szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi
összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot
(ún. „jogszabályi minimumpontszám"): alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés
esetén a 2015. évben 280 pontot (évente változik a minimumpontszám), azzal a
kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az
OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszámot kell alapul venni; felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, azzal a
kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni; mesterképzés
esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.
40. Jogszabályi pontszám: a besorolási és a felvételi határozatban a „jogszabályi
pontszám" meghatározás a többletpontok nélkül – de az emelt szintű érettségi után
kapható többletpontokkal – számított pontszámot jelenti.
41. Jogorvoslati kérelem: a felsőoktatási felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által
hozott besorolási döntés, illetve a felsőoktatási intézmény által hozott felvételi döntés
ellen – annak közlésétől vagy annak hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül – benyújtható kérelem. A hallgatói jogviszony fennállása alatt a
felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása –
kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést – esetén igénybe vehető
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jogorvoslat elnevezése. Felsőoktatási intézménybe való benyújtására a közléstől,
illetve a tudomásszerzéstől számított 15 nap áll a hallgató rendelkezésére. A kérelmet
a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa létrehozott bizottság bírálja el,
melynek döntése ellen a hallgató a közléstől számított 30 napon belül –
jogszabálysértésre vagy a hallgatói jogviszony megsértésére való hivatkozással – az
illetékes megyei bírósághoz fordulhat
42. Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK): azoknak az ismereteknek,
jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a
tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható.
43. Képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
44. Képzési időszak: a képzési időszak szorgalmi időszakra és hozzákapcsolódó
vizsgaidőszakra tagolódik.
45. Képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely az
alapképzési szak, a mesterképzési szak és az osztatlan képzési szak, valamint a
felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és
tanulmányi követelményeit, a doktori képzés tervét, valamint felsőfokú szakképzésben
a szakképzési programot tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a
tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az
értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt.
46. Képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben
meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési
tartalommal rendelkeznek.
47. Kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a
tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott
ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit
harminc tanulmányi munkaórát jelent; a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató
teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen
értékelést(érdemjegyet) kapott.
48. Kritériumkövetelmény: olyan – tanterv által rögzített – kötelezően teljesítendő
előírás, amelyhez nem tartozik kredit.
49. Kurzus: a tantervi egységek félévi meghirdetése oktatóval, illetve órarendi és tantermi
hellyel.
50. Levelező munkarend szerinti képzés: az esti képzés mellett a részidejű képzés másik
formája. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. Olyan oktatásszervezési rend, amely szerint
– az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül
sor.
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51. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés: olyan oktatási forma, amelyben a
képzés költségeit az állami költségvetés biztosítja a felsőoktatási intézményen
keresztül. Ha a felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjas képzésben
tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény
megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem
szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség
ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben
folytathatja. A hallgató 12 féléven keresztül folytathat tanulmányokat magyar állami
ösztöndíjas képzésben.
52. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB): A MAB a felsőoktatásban
folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos
minőségének ellenőrzését és értékelését elősegítő országos szakértői testület.
53. Mérföldkő:a tanterv teljesítésének periodikus és/vagy a további tantervi egységek
tematikus csoportosításának mérőpontja,
54. Mesterképzés: A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA: Master of Arts,
MSc: Master of Sciences) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki
legalább alapfokozatot és szakképzettséget vagy ezzel egyenértékű, a korábbi képzési
rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget, illetve egyetemi
szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy mesterfokozatot
szerzett. A felvétel pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák
meg. E képzés 2–4 féléves (kivéve az osztott, mesterszinten végezhető tanárképzést,
amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra,
illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére
készít fel. Az adott szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy
milyen alapképzési szakról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési
szakra, valamint hogy mely szakképzettség szerezhető az adott mesterképzésben,
továbbá milyen személyi kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres
teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert, illetve milyen
nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez. Amennyiben a jelentkező egy
felvételi időszakban alap- és mesterképzési ciklusra is jelentkezik, akkor olyan
rangsort kell kialakítania, mely tartalmazza valamennyi jelentkezését.
55. Mintatanterv (ajánlott tanterv): a tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása
félévekre, amely minden félévben 30 (±3) kredit teljesítését teszi lehetővé úgy, hogy a
tanulmányi követelmények a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő
alatt teljes egészében teljesíthetőek.
56. Modul: a szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal
magába, amelyek tematikailag, a szak képzési célját illetően, vagy valamilyen
specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalja
össze. A modulok lehetnek egymásra épülők, vagy egymást helyettesítők.
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57. Munkarend (tagozat): a képzésszervezési elv, amely lehet nappali, levelező, esti és
távoktatás.
58. Nappali munkarend szerinti képzés: teljes idejű képzés, melyet heti öt napból álló
tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől a
felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.
59. Nemzeti felsőoktatási törvény: a felsőoktatás legmagasabb szintű ágazati
jogszabálya, amely a felsőoktatásban részt vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a
felsőoktatási intézmények és a felsőoktatással kapcsolatos állami és egyéb szervezetek
feladatait, hatáskörét tartalmazza. 2012. szeptember 1-jétől a 2011. évi CCIV. nemzeti
felsőoktatási törvény van hatályban.
60. Oklevél: a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a
tanulmányok sikeres elvégzését. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási
intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születésének helyét és idejét, a
végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak,
szakképzettség), a képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és
napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg az
intézményi szabályzatban meghatározott intézményi, kari vezetőnek), a záróvizsgabizottság vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az
intézmény pecsétjét, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a felsőoktatási
intézmény szabályzata feltüntetni rendel. Az oklevelet magyar nyelven vagy magyar
és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében a nemzeti és etnikai
kisebbségek nyelvén, továbbá – kivételesen, a felsőoktatási intézmény döntésének
megfelelően – a képzés nyelvén is ki kell adni.
61. Országos Képzési Jegyzék (OKJ): az állam által elismert szakképesítések jegyzéke.
Az OKJ tartalmazza a szakképesítés azonosító számát, megnevezését és a hozzá
rendelt FEOR számot, a szakképesítések körét és szakmacsoportját, a jegyzékbe
kerülés évét, a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető
szakképesítéseket, a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális
időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására feljogosított minisztert.
62. Osztatlan mesterképzés: egyes szakokon (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész,
állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) az új, többciklusú képzés bevezetését
követően is megmaradt az osztatlan, legalább 10 féléves, legfeljebb 12 féléves képzés.
Osztatlan mesterképzésben tehát nincs elkülönülve az alapképzés és a mesterképzés, a
felvétel feltétele a legalább érettségi végzettség, és a képzés mesterfokozattal zárul.
63. Önköltséges képzés: az állam által nem támogatott (vagyis önköltséges), felsőoktatási
intézményben folyó képzés, amelyben a részt vevő hallgatókat a képzéssel összefüggő
önköltség terheli. Az önköltség forintban megállapított félévi összegét a
Tájékoztatóban – vagy annak hivatalos kiegészítésében – szakonként közzé kell tenni.
Vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és működési szabályzatban
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meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt
bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
64. Párhuzamos képzés: ha egy hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban, illetve ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg
több szakképzettség megszerzése érdekében folytat tanulmányokat.
65. Párhuzamos jogviszony: más felsőoktatási intézmény hallgatójának az Egyetemmel
létesített további jogviszonya új szak felvétele esetén, vagy az Egyetem hallgatójának
más felsőoktatási intézménnyel létesített további jogviszonya,
66. Passzív félév: azon félév, amelyre a hallgató nem jelentkezik be, illetve amely
félévben bármely más okból a hallgatói jogviszonya szünetel, és amely során hallgatói
jogai és kötelezettségei korlátozottan érvényesülnek,
67. Ponthatár: a felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a
felsőoktatási szakképzés, alap-képzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az
oktatásért felelős miniszter által az adott szakra meghatározott állami ösztöndíjas
minimumpontszám és a szakos kapacitás keretein, osztott mesterképzés esetén a
meghatározott keretszámon belül ponthatár alkalmazásával történik. A ponthatár eltérő
jelentkezőket minden esetben – kivéve, ha a jelentkezési sorrendben előrébb található
helyre felvették – fel kell venni, az ezt el nem érők közül senkit nem lehet felvenni.
68. Pótfelvételi eljárás: egy rendkívüli felsőoktatási felvételi eljárás, amely az emberi
erőforrások miniszterének döntése alapján általában augusztus elején kerül
meghirdetésre. Csak egy intézménybe és egy képzésre lehet jelentkezni. Az eljárás
keretében csak azok jelentkezhetnek, akik az adott évi általános eljárás során nem
jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási
intézménybe sem. A pótfelvételi eljárásban – főszabályként – az általános felvételi
eljárás szabályai alkalmazandók. A pótfelvételi eljárás – nagyrészt – elektronikus
eljárás.
69. Résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben
vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet.
70. Specializáció: önálló szakképzettséget nem eredményező, szakirány jellegű képzési
tartalom.
71. Szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési
(ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét összefogó képzés,

tartalom

72. Szakfelelős: a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért megbízott, hatáskörrel
rendelkező, a szakindítási dokumentumokban megjelölt, vagy a kari tanács által
megbízott felelős személy.
73. Szakirány: az adott szak részét képező, önálló szakképzettséget eredményező,
speciális szaktudást biztosító képzés, amelynek megnevezése szerepel az oklevélben.
74. Szakirányú továbbképzés: felsőfokú végzettségre és szakképzettségre épülő olyan
újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget
tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan
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kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább
két, legfeljebb négy félév.
75. Szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a
szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő
szaktudás oklevélben történő elismerése.
76. Szakmai gyakorlat: alap- és mesterképzésben, külső gyakorlóhelyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő
szakmai gyakorlat.
77. Szigorlat: több tantárgy együttes számonkérési formája, amelyre történő jelentkezés
tantárgyfelvételnek minősül.
78. Szorgalmi időszak: a képzési időszak oktatási része, amely során foglalkozásokat
tartanak, ugyanakkor lehetőség van a számonkérés bizonyos formáira.
79. Tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak.
80. Tanóra (kontakt óra): a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények
teljesítéséhez az oktató folyamatos, személyes közreműködését igénylő foglalkozás
(előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), időtartama általában 45 perc,
81. Tanrend: az adott félévben tanterv alapján meghirdetésre kerülő kurzusok összessége,
82. Tantárgy: a szak tantervi felépítésének szakmai (tematikai), egy féléves alapegysége,
amelyhez felvételi és teljesítési feltételek köthetők; valamint kredit értéke van.
83. Tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a
tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás.
84. Tanterv: a képzés részletes szabályait, a részletes oktatási és tanulmányi
követelményeket tartalmazó dokumentum,
85. Tantervi egység: azonos tantervi egységnek minősül az elektronikus tanulmányi
rendszerben azonosként nyilvántartott tárgyelem.
86. Tárgyelem: a tanterv legkisebb, tovább már nem bontható egysége.
87. Tanulmányi és vizsgaszabályzat: a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 05.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: KR.), valamint a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Kormányrendelet alapján a Tanulmányi és vizsgarend szabályait minden felsőoktatási
intézménynek rögzítenie kell. A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen
hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (felsőfokú szakképzés, alapképzés,
egységes, osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra
való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra), valamint a képzések lebonyolításában
részt vevő foglalkoztatottakra
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88. Többletpont: A jelentkezőnek a felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályban
meghatározott feltételek szerint adandó, illetve adható, alapképzésben, osztatlan
mesterképzésben a 400 pontot meghaladó pont. A jogcímeket (pl. nyelvtudás,
szakképzettség, sportteljesítmény) és az elérhető többletpontok mértékét a
Tájékoztatóban ismertetik. A többletpontok két kategóriába sorolhatók jogcímeik
szerint: 1. jogszabály alapján adható többletpontok: emelt szintű érettségi
vizsgaeredményért, nyelvtudásért, előnyben részesítés okán; 2. képzési területenként
adható többletpontok: tanulmányi versenyeredmények, művészeti versenyeredmény,
szakképesítés, sporteredmény alapján. A különböző jogcímeken elért többletpontok
összege legfeljebb 100 pont lehet.
89. Távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív
kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma
nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.
90. Vendéghallgatói jogviszony: a vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a
tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, azaz egyes tantárgyakat másik
intézményben, képzésben teljesít. A vendéghallgatói jogviszony önmagában nem
eredményez oklevelet. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz a
fogadó felsőoktatási intézmény hozzájárul. Amennyiben az anyaintézmény
engedélyezi, úgy a vendéghallgatói jogviszony keretében megszerzett kreditek
beszámíthatók a tanulmányokba.
91. Vizsgaidőszak: az oktatási időszak vizsgák letételére meghatározott része; tartamát és
idejét – a jogszabályok keretei között – az intézmény határozza meg.
92. Vizsga jegy: a hallgató teljesítményének kifejezésére szolgáló, a vizsgaidőszakban a
szóbeli, vagy írásbeli vizsgán nyújtott teljesítése alapján adott érdemjegy.
93. Vizsgakurzus: a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik
kontaktóra, csak vizsgalehetőség.
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Mellékletek
1. számú melléklet: Együttműködési megállapodás a duális képzés keretében szakmai
gyakorlat biztosítására - MINTA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
duális képzés keretében szakmai gyakorlat biztosítására
amely létrejött egyfelől:
…………………………………………………….
Székhely: ……………………………….
Adószám: ………………………
Statisztikai számjel: ……………………..
OM azonosító (nyilvántartási szám): …………………….
Bankszámlaszám: …………………………
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: ……………………
Képviseletre jogosult: …………………………….
Továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény
másfelől:
…………………………………………………….
Székhely: ……………………………….
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
…………………
Adószám: ………………………
Statisztikai számjel: ……………………..
Bankszámlaszám: …………………………
Képviseletre jogosult: …………………………….
Továbbiakban: Vállalati Partner, mint szakmai gyakorlóhely
Továbbiakban együttesen: Felek között,
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 14–18. §-ban
foglaltak alapján, az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint.
1.

A megállapodás tárgya, célja, időtartama
1.1. A megállapodás tárgya, a Felsőoktatási Intézmény
……………………………. Karának
(cím:…………………………, képviseli: ……………………….) ………………………………… (továbbiakban: szak)
keretében, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakmai gyakorlat biztosítása.
1.2. A megállapodás célja, hogy a hallgatók, a leendő szakképzettségüknek megfelelő munkahelyen,
munkakörben összekapcsolják az elméleti és a gyakorlati ismereteket, fejlesszék a
munkafolyamatokban a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat, gyakorlati
jártasságot szerezzenek az anyag-eszköz-technológia ismeretekben, valamint fejlesszék a
munkafolyamatokban a személyi kapcsolatokat és az együttműködést, a feladatmegoldásokban az
értékelő és önértékelő magatartást, továbbá innovációs készségüket.
1.3. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény ismertette és egyeztette a Vállalati Partnerrel a szak
képzési és kimeneti követelményeit. Felek, a hallgatók gyakorlati képzésének ütemezését, valamint a
gyakorlati képzés tartalmát a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően közösen határozták
meg.
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1.4. A Vállalati Partner vállalja, hogy az első évfolyamtól fogadja a hallgatókat a jelen szerződésben
meghatározott módon és időben.
2.

Az együttműködés módja, a gyakorlati képzés keretei
2.1. A szakmai gyakorlatot a Vállalati Partner a karral egyeztetett ütemterv szerinti hetekben köteles
biztosítani.
2.2. A szakmai gyakorlaton ……………………… szakos, nappali tagozatos hallgatók vesznek részt.
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalati Partner, minden év február 2-től június 3. napjáig
előzetes jelentkezést hirdet mindazok számára, akik a jelen megállapodás szerinti képzésben részt
kívánnak venni. A hirdetmény közzétételi helye a Vállalati Partner saját honlapja
(www…………………………………), melyet a Felsőoktatási Intézmény honlapjáról közvetlenül is elérhetővé
kell tenni.
2.4. A hirdetménynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Vállalati Partner neve, székhelye,

a képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása,

a jelentkezés módja és határideje,

kiválasztás során vizsgált szempontok.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalati Partner a jelentkezőket előzetes felvételi beszélgetésre (készségek
felmérése, személyiségteszt, nyelvismeret felmérése) hívja be.
A kiválasztás szempontjai:
………………………………………..., módszereri: ……………….., időbeli ütemezése: ………………….
A felvételi eredménye alapján a Vállalati Partner …………………………. napjáig tájékoztatja a
jelentkezőket és a Felsőoktatási intézményt a kiválasztás eredményéről, valamint megszerzett
képzési akkreditációjáról.
2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a hallgatót, a szakmai gyakorlat időtartamára díjazás illeti, melynek
mértéke legalább az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás a teljes képzési időre minden
évben 12 hónapon keresztül.
2.7. A szakmai gyakorlat Felsőoktatási Intézményi felelőse ……………………. (e-mail: ………………………, tel:.
…………………………), a Vállalati Partner szakmai felelőse NÉV (elérhetősége: e-mail:…………………….., tel:.
………………………..),, akiket a Felek egyúttal kapcsolattartó személyként is megneveznek.
2.8. Felek rögzítik, hogy a duális képzési rendszer nyitott, abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a
hallgató, a munkaszerződés felmondásának törvényi előírásai figyelembevételével.
2.9. Felek megállapodnak abban, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Duális Képzési Tanács által
készített A duális felsőfokú képzés alapelveinek rendelkezéseit.

3.

A Felsőoktatási Intézmény kötelezettségei
3.1. A Felsőoktatási Intézmény felelős a hallgatók teljes képzéséért, az annak részét képező szakmai
gyakorlatért és a szakmai gyakorlat megszervezéséért a Vállalti Partnerrel, mint külső szakmai
gyakorlóhellyel.
3.2. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai gyakorlathoz szükséges valamennyi adatot és
információt a Vállalati Partner részére kellő időben megadni, a Vállalati Partner által felvetett
kérdések megválaszolásában és problémás helyzetek megoldásában haladéktalanul és aktívan
közreműködni.
3.3. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában
a Vállalati Partner értékelése alapján a hallgatók gyakorlati kompetenciáját értékelni.

4.

A Vállalati Partner kötelezettségei
4.1. A Vállalati Partner köteles a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatóval hallgatói munkaszerződést
kötni, mely munkavégzés feltételeit és a munkaszerződés tartalmi elemeit a 230/2012. (VIII. 28)
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Korm. rendelet. 17. és 18. §-ai tartalmazzák részletesen. A Vállalati Partner a munkaszerződésben,
jelen megállapodás szerint köteles rendelkezni a hallgató díjazása tárgyában.
4.2. A Vállalati Partner köteles a hallgatót a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott
tartalommal és annak megfelelő szakterületeken foglalkoztatni.
4.3. A Vállalati Partner köteles a gyakorlati képzés során történő munkavégzéshez szükséges helyet,
eszközöket és védőfelszerelést biztosítani.
4.4. A Vállalati Partner köteles a munkavédelmi előírások szerinti balesetvédelmi, tűzvédelmi és
munkavédelmi oktatást a hallgatók számára megtartani.
4.5. A Vállalati Partner vállalja, hogy minden évben kitölti a kiegészítő megállapodásban meghatározott
időpontig az aktuális félévre vonatkozó minősítési adatlapot.
4.6. A Vállalati Partner köteles a hallgatók gyakorlati tevékenységéhez rendszeres szakmai felügyeletet és
irányítást biztosítani.
4.7. A Vállalati Partner köteles a Felsőoktatási Intézmény által előírt jelenléti és képzési dokumentációt
vezetni, továbbá a hallgató által elsajátított szakmai tudást és kompetenciát a Felsőoktatási
Intézmény által meghatározott formában és tartalmi elvárással írásban értékelni.
4.8. Felek megállapodnak abban, hogy annak érdekében, hogy a Felsőoktatási Intézmény a 230/2012.
(VIII. 28.) Kormányrendelet 15. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni, a
Vállalati Partner adatainak bármely változásáról köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul
írásban értesíteni.
4.9. A Vállalati Partner köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben
az országos gazdasági kamara őt törli a nyilvántartásból.
4.10. Vállalati Partner kijelenti, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik.
5.

Titoktartás
5.1. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalati Partner a hallgatók szakmai gyakorlati ideje alatt
nem adhat át a hallgatóknak olyan gazdasági, vagy üzleti titoknak számító információt, adatot, ami a
hallgatónak a szakdolgozata elkészítését, megvédését, illetve a képzés utáni elhelyezkedését
akadályozza, gátolja.
5.2. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként,
illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így
különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas
információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
5.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a megállapodás időbeli
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára
hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják
fel, illetve azzal nem élnek vissza.
5.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
amely köztudomású;
amelyet nem a Megállapodás megsértésével hoztak nyilvánosságra;
amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy
azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta
létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
150

-

amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott
létre; vagy
amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes
hatóság számára.

5.5. Tekintettel arra, hogy a Felsőoktatási intézmény költségvetési szerv és kiterjed rá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) hatálya, a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatokra, amelyek az Infotv.
értelmében közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
6.

A megállapodás megszűnése és módosítása
6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást a mindkét Fél által történő aláírástól határozatlan időre
kötik, ezért a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt minden év
augusztus 31. napját megelőzően jelen megállapodás mellékletét képező „Kiegészítő megállapodás”-t
kötnek, amelyben meghatározzák a következő duális képzésben résztvevő hallgatók duális képzéssel
kapcsolatos feltételeket.
6.2. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával
indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.
6.3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen megállapodást a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali
hatállyal felmondani.
6.4. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor megszüntethetik.
6.5. A Vállalati Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Duális Képzési Tanács a jelen szerződésben
meghatározott alapszak duális képzési formában indítandó képzését nem támogatja és így a képzés
duális formában nem indítható, úgy a jelen szerződés megszűnik. A Vállalati Partner tudomásul veszi
továbbá, hogy ebben az esetben kártérítéssel nem élhet.
6.6. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.
6.7. Jelen megállapodás a Felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik, amennyiben a Vállalati
Partnert az Országos Gazdasági Kamara törli a nyilvántartásból.
6.8. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy ha valamely hallgató szakmai gyakorlata idő előtt
megszűnik, vagy megszakad úgy a megszűnés és megszakadás időpontjáról és annak okáról a Vállalati
Partner haladéktalanul értesíti írásban a Felsőoktatási Intézmény kapcsolattartóját és a Felsőoktatási
Intézmény szakmai felelősét.

7.

Egyéb rendelkezések
7.1. A Felsőoktatási Intézmény jogosult arra, hogy a szakmai gyakorlatot a Vállalati Partnernél
személyesen ellenőrizze. Személyes ellenőrzésre jogosult a jelen szerződésben nevezett Felsőoktatási
Intézményi felelős személy, valamint a szak képzéséért felelős vezető és magasabb vezető. Az
ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről a Felsőoktatási Intézmény 5 munkanapot
megelőzően elektronikus levélben és telefonon értesíti a Vállalati Partner szakmai felelősét.
7.2. A megállapodásban nem rendezett kérdésekben Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a szakmai gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási
képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
7.3. Felek a megállapodásból eredő jogvitákat békés úton, szükség esetén egyeztető bevonásával, peren
kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Felsőoktatási intézmény
székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
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Jelen megállapodás négy eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből
három példány a Felsőoktatási Intézményt, egy példány a Vállalati Partnert illeti.
Felek a fenti megállapodást, elolvasás és együttes értelmezést követően, mint az akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A duális felsőfokú képzés alapelvei
2. számú melléklet: Kiegészítő megállapodás minta
Pécs, 201………………………………………….

___________________________
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: ………………….. dékán
Felsőoktatási Intézmény

___________________________
Cég neve
Képv.: képviselő neve és beosztása
Vállalati Partner

Ellenjegyzők a Felsőoktatási Intézmény részéről:

_________________________
szakmai ellenjegyző

__________________________ ______________________
pénzügyi ellenjegyző
jogi ellenjegyző

1. számú melléklet

Duális felsőfokú képzés alapelvei
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2. számú melléklet

Kiegészítő megállapodás
Felek között ****. év **. hónap **. napján, ****** iktatószámon szakmai gyakorlat biztosítása
tárgyában megkötött együttműködési megállapodáshoz (továbbiakban: Megállapodás)

Felsőoktatási Intézmény neve
Székhely:.
Adószáma:
Statisztikai jele:
OM azonosító (nyilvántartási szám):
Bankszámlaszám:
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: …………………………
Képviseletre jogosult: …………………..
Továbbiakban: Felsőoktatási intézmény
másfelől:

(Vállalati Partner neve)
Székhely:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma,
eljáró bíróság:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult:
Továbbiakban: Vállalati Partner

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. Kiegészítő megállapodás tárgya
1.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalati Partner a Felek között fent megjelölt
Megállapodás alapján a
20**/20**-es

tanévtől

20**/20**-es

tanévig

szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a Felsőoktatási intézmény hallgatói számára a
Megállapodásban és jelen kiegészítő megállapodásban és annak mellékletében meghatározott
feltételek szerint.
1.2.

Felek megállapodnak abban, hogy az adott félévi szakmai gyakorlat részletes feltételeit jelen
kiegészítő megállapodás 1-3. számú melléklete tartalmazza.

1.3.

A Vállalati Partner vállalja, hogy a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott
tantervben foglaltak szerint vesz részt a hallgató képzésében.

1.4.

A Vállalati Partner vállalja, hogy 2015. november 13. napjáig kitölti a 2016/2017-es tanévre
vonatkozó minősítési adatlapot a dualisdiploma.hu oldalon.

2.

Kiegészítő megállapodás hatálya és megszűnése

2.1.

Felek a jelen kiegészítő megállapodást 201…………….. napjától 201……………….. napjáig kötik.

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
153

2.2.

Jelen kiegészítő megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos
nyilatkozatával indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.

2.3.

Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen kiegészítő
megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

2.4.

Felek a jelen kiegészítő megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor
megszüntethetik.

2.5.

Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.

3.

Felek egyéb megállapodásai:

3.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen kiegészítő megállapodás kizárólag a Megállapodással
együtt érvényes. Amennyiben a Megállapodás megszűnik, jelen megállapodás is megszűnik.

3.2.

Jelen kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, valamint a
Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakmai
gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.

Jelen kiegészítő megállapodást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
2.1. számú melléklet: Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai
2.2. számú melléklet: Szakmai gyakorlat adatai
3. számú melléklet: A duális képzés tanterve, időterve
Pécs, 20……………………………………………..

___________________________
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: …………………………..
Felsőoktatási Intézmény

___________________________
Cég neve
Képv.: képviselő neve és beosztása
Vállalati Partner

Ellenjegyzők a Felsőoktatási Intézmény részéről:

_________________________
szakmai ellenjegyző

__________________________ ______________________
pénzügyi ellenjegyző
jogi ellenjegyző
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2.1. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés
keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő együttműködési megállapodáshoz

Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai
Felek kapcsolattartói
Felsőoktatási intézmény részéről:
Név:
Telefon:
E-mail:
Vállalati Partner részéről:
Név:

……

Telefon:

……

E-mail:

……

A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek
rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a szerződés módosítására, megszüntetésére,
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges
változásról az érintett Fél haladéktalanul, szabályszerűen aláírt nyilatkozatban tértivevényes postai
küldeményben, vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy, hogy az átvétel
időpontja és ténye igazolható legyen. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett Fél köteles
haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az újonnan
bejelentett személy minősül. A kapcsolattartó személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és
annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.

Szervezeti egységek
Megállapodással érintett szervezeti egység a Felsőoktatási Intézmény részéről
…………………………..
Megállapodással érintett szervezeti egység a Vállalati Partner részéről
………………………
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2.2. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő
együttműködési megállapodáshoz

Szakmai gyakorlat adatai1
Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók szakja:
Képzési
időszak

Szak megnevezése:

Munkarend

Gyakorlaton résztvevő
hallgatók száma (fő)

A(z) … szemeszter
szakmai gyakorlat
kezdete

A(z) … szemeszter
szakmai gyakorlat vége

Szakmai gyakorlat végzésének helye (címe) és
az ott szakmai gyakorlaton résztvevő
hallgatók száma

Nappali
Felsőoktatási intézmény szakmai felelőse:
Vállalati Partner szakmai felelőse:
Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók díjazása:

x Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás
Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazásnál magasabb
Díjazás összege:

A
1

hallgatót

(összeg betűvel)
azaz
(összeg számmal)
megillető
díjazás
megfizetésének

módját

a

hallgatóval

kötött

hallgatói

munkaszerződés

tartalmazza.

Amennyiben több szakon tanuló hallgatók is részt vesznek a szakmai gyakorlaton, abban az esetben a táblázat bővíthető
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3. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő
együttműködési megállapodáshoz

A duális képzés tanterve, időterve

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009

157

2. számú melléklet: Hallgatói munkaszerződés - MINTA
HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS SZAKMAI GYAKORLATRA
Amely létrejött egyfelől:
Szakmai gyakorlóhely neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
Egységes statisztikai számjel:

Adószám:
Képviseli:
Szakmai gyakorlóhely szakmai felelőse:
Elérhetősége:
továbbiakban, mint: Szakmai gyakorlóhely
Másfelől:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Hallgatói azonosító szám:
Adóazonosító jele:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Bankszámlaszáma:
Külföldi hallgató esetén állampolgársága és tartózkodási helye:
Elérhetősége:
továbbiakban, mint Hallgató

Felsőoktatási intézmény és a Hallgató hallgatói jogviszonyát érintő adatok:
Felsőoktatási Intézmény neve
Székhelye:
OM azonosító:
Adószáma:
Képviselő:
Szak:
Képzési idő:
Szakfelelős:
Elérhetőség (e-mail és tel.):
a továbbiakban együttesen: "Felek"; között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. A Szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződés keretében alkalmazza a Hallgatót
határozott időtartamra ………..…... hétig tartó szakmai gyakorlat idejére …………………………
munkakörben.
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2. A
szakmai
gyakorlat
kezdő
és
befejező
20………………………..-ig. (szükség esetén szakaszai:….)

időpontja:20.……………………..-től

3. Hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján …………………… Ft/hó/, hallgatói
munkadíj illeti meg. A Felek rögzítik, hogy a hallgató díjazását a Szakmai gyakorlóhely
fizet, az másra nem hárítható át.
4. A Hallgató munkavégzésének helye :………………………………………………………
5. A Hallgató napi munkaideje: …………………….óra
6. A Szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi
és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak,
illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik.
7. A Hallgatói kötelezettséget vállal, hogy
a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a
követelmények alapján elvégzi;
b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;
c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;
d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági
érdekeit, jó hírnevét veszélyeztetné, különösen a tudomására jutott üzleti titkot
megőrzi.
8. A szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és
kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok
mértékét és nyújtásának feltételeit:…………………………………
A feleknek a munkaviszonyból eredő, s a jelen szerződésben nem szabályozott jogaira és
kötelezettségeire Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt, a felsőoktatási
szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, a 2012.évi I. számú Munka Törvénykönyvét,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezéseit valamint a Pécsi
Tudományegyetem szabályzatait, utasításait kell alkalmazni.

Dátum: 20…………………………………..

Hallgató Neve:

Hallgató

Cég neve
képv.:
beosztása:

Szakmai gyakorlóhely
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3. számú melléklet: Gépészmérnök BSc képzést folytató felsőoktatási intézmények
Magyarországon

Felsőoktatási
Intézmény

Budapesti
Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem
Gépészmérnöki
Kar

Debreceni
Egyetem
Műszaki Kar

Dunaújvárosi
Egyetem

Kecskeméti
Főiskola
Gépipari és
Automatizálási
Műszaki
Főiskolai Kar

Miskolci
Egyetem
Gépészmérnöki
és Informatikai
Kar

Indított szakirányok/
specializációk a
Gépészmérnök BSc
képzésben

Intézmény
elérhetősége

BME Központi
Tanulmányi Hivatal
Cím: 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 7-9.
R ép. fsz.
Tel.: (1) 463-4242
Fax: (1) 463-2550
Web: www.kth.bme.hu
Cím: 4028 Debrecen,
 Épületgépészeti,
Ótemető u. 2-4.
 Gépjárműtechnikai,
Tel.: (52) 415 Járműipari
155/77701
folyamattervező,
Fax: (52) 418-643
 ÜzemeltetőWeb:
karbantartó
http://eng.unideb.hu
Cím: 2400
Dunaújváros Táncsics
 Karbantartási,
M. u. 1/a.
 Mechatronikai
Telefonszám:
Web: www.duf.hu/
 Anyagtechnológiai és Cím: 6000 Kecskemét,
Izsáki út 10.
minőségügyi,
Tel.: (76) 516-316
 Gazdasági
Fax: (76) 481-003
gépészmérnök,
 Gyártásinformatikai, Web:
www.gamf.kefo.hu
 Mechatronikai,
 Műanyagfeldolgozó
 Anyagtechnológiai, Cím: 3515 Miskolc,
 Gépgyártástechnológ Egyetemváros
Tel.:(46) 565-131, (46)
iai,
565-130
 Géptervező,
 Mérnöki modellezés, Fax: (46) 563-453
 Minőségbiztosítási, Web:
 Szerszámgépészeti és http://www.gepesz.unimiskolc.hu
célgép tervező,
 Vegyipari gépészeti
 Anyagtechnológia,
 Épületgépészet,
 Folyamattechnika,
 Gépészeti fejlesztő,
 Gépgyártástechnológ
ia
 Géptervező

Indítja-e a szakot
duális képzési
formában a
2016/2017-es
tanévben
www.dualisdiplo
ma.hu
adatai alapján

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
160

Nyíregyházi
Főiskola Műszaki
és Agrártudományi
Intézet

Nyugatmagyarországi
Egyetem
Természettudomán
yi és Műszaki Kar
 Folyamattechnika

Óbudai Egyetem
Alba Regia
Műszaki Kar

Óbudai Egyetem
Bánki Donát
Gépész és
Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar

Pannon Egyetem
Mérnöki Kar

Pécsi
Tudományegyetem
Műszaki és
Informatikai Kar

 CAD-CAM-CNC,
 Géptervezés,
 Járműtechnika

 Mechatronika,
 Műszaki logisztika,
 Szilikátipari gépész

 Épületgépész,
 Üzemfenntartó

Cím: 4400
Nyíregyháza, Sóstói út
31/b. Pf. 166
Tel.: ( 42) 599-400
Fax: +36 42 402 485
Web:
http://www.nyf.hu/mati
Cím: 9700
Szombathely, Károlyi
G. tér 4.
Tel.: (94) 504-300
Fax: (94) 504-404
Web:
www.sek.nyme.hu
Cím: 8000
Székesfehérvár, Budai
út 45.
Tel.: (22) 510-830
Fax: (22) 312-337
Web: http://www.uniobuda.hu
www.amk.uniobuda.hu
Cím: 1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel.: 666-5375
Fax: (1) 666-5486
Web:
http://www.bgk.uniobuda.hu
Cím: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10.
Tel.: (88) 624-743
Fax: (88) 624-631
Web:
http://www.mk.unipannon.hu
Cím: 7624 Pécs,
Boszorkány u. 2.
Telefonszám: (72) 501688
Fax: (72) 501-633
Web: www.mik.pte.hu

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
161

Széchenyi István
Egyetem
Műszaki
Tudományi Kar

Szent István
Egyetem
Gépészmérnöki
Kar

Szegedi
Tudományegyetem
Mérnöki Kar

 Gépgyártástechnológia,
 Jármű üzemeltetési és
diagnosztikai,
 Járműgyártási
(automobil produktion),
 Minőségbiztosítási
 Gépgyártó,
 Gépüzemfenntartó,
 Járműtechnika,
 Környezettechnika,
 Műszaki logisztika
 Mérnöki
(CAE)

Cím: 9026 Győr,
Egyetem tér 1.
Telefonszám: (96)
503-400
Fax: (96) 503-414
Web: www.sze.hu
Cím: 2100 Gödöllő,
Páter Károly út 1.
Tel.: (28) 522-021
Fax: (28) 420-977
Web:
www.gek.szie.hu
programozás Cím: 6724 Szeged,
Mars tér 7.
Tel.: (62) 546-000
Fax: (62) 546-006
Web: www.mk.uszeged.hu

NEM

IGEN

IGEN
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Felhasznált irodalom
1. http://www.dualisdiploma.hu/informaciok/a-dualis-kepzesrol
2. A Duális Képzési Tanács küldetésnyilatkozata, Budapest 2015
3. A duális felsőfokú képzés alapelvei – Duális Képzési Tanács, Budapest 2015
4. A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere – Duális Képzési Tanács,
Budapest 2015
5. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv általánosított v03,
Kecskemét, 2015 június
6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a 2011.
évi CLV. törvény
9. Gépészmérnök BSc szak Képzési Kimeneti Követelményei
10. Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar
Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
11. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
12. Dunaújvárosi Egyetem Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
13. Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
14. Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gépészmérnök BSc szak
mintatanterve
15. Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézet Gépészmérnök BSc szak
mintatanterve
16. Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Gépészmérnök
BSc szak mintatanterve
17. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
18. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
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19. Pannon Egyetem Mérnöki Kar Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
20. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Gépészmérnök BSc szak
mintatanterve
21. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Gépészmérnök BSc szak
mintatanterve
22. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépészmérnök BSc szak mintatanterve
23. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Gépészmérnök BSc szak mintatanterve

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
164

