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A szakmai gyakorlat teljesítésének feltételei
Azon hallgatóink számára, akik 2017-ben vagy azután kezdték meg tanulmányaikat, a szakmai gyakorlat
kötelezően teljesítendő tárgy. A szakmai gyakorlatot az operatív tanterv szerint a képzés második évének tavaszi
félévében kell teljesíteni. A tárgy teljesítésének feltételei a következők:
•
•

•

•

A szakmai gyakorlat tárgyat fel kell vennie a Neptunon.
A Szakmai gyakorlat adatlap formanyomtatvány elérhető az intézet honlapján és a kurzus Moodlefelületén. Kérem, az űrlapot nyomtassa ki (eredeti méretben), töltse ki és juttassa el a szakmai
gyakorlatért felelős oktatóhoz személyesen, vagy tegye az oktató fachjába az intézeti titkárságon
(C306). A munkavégzés helyén eltöltött munkaórák számának legalább 80 órát el kell érnie. A felelős
oktató szakmai szempontok szerint értékeli a munkatervet, és értesíti Önt, amint az hivatalosan
jóváhagyásra került. Amennyiben nem kapja meg a jóváhagyást, más, szakmai szempontoknak
megfelelő gyakorlóhelyet kell keresnie.
A szakmai gyakorlat elvégzése után a munkahelyi mentorának (közvetlen felettesének) ki kell töltenie,
alá kell írnia és le kell pecsételnie a Mentori értékelőlapot, amely szintén elérhető a kurzus Moodlefelületén. Az értékelőlapot juttassa vissza a felelős oktatóhoz legkésőbb a szorgalmi időszak végéig. Az
értékelőlap nem bizalmas természetű, de amennyiben az Ön mentora személyesen kívánja a szakmai
gyakorlatért felelős oktatót informálni, közvetlenül is eljuttathatja az űrlapot az intézeti titkárságra.
Végül egy Szakmai gyakorlati beszámolót kell írnia 2000–4000 leütés (szóközök nélkül)
terjedelemben, amelyben összefoglalja, milyen feladatokat látott el gyakornokként, milyen új
kompetenciákra tett szert, és milyen szakmai tapasztalatokat szerzett. A beszámoló benyújtásának
határideje szintén a szorgalmi időszak utolsó napja.

A tárgyfelelős oktató az érdemjegyet a mentori értékelés és a szakmai gyakorlati beszámoló minősége alapján
határozza meg.
A szakmai gyakorlat időtartamának nem kell szükségszerűen abba a félévbe esnie, amelyben a szakmai
gyakorlatot kurzusként teljesíti. Ha Ön a második év tavaszi félévét megelőző nyáron vagy az őszi félév folyamán
szerez legalább 80 órányi munkatapasztalatot valamilyen kommunikációs vagy médiához kapcsolódó
munkakörben, e tény utólag is dokumentálható a fenti két nyomtatvány és a beszámoló benyújtásával.

