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Szakmai gyakorlat időtartama és helye a
képzésben
Szakmai gyakorlat időtartama

Szakmai gyakorlat helye a
képzésben

Kommunikáció és
médiatudomány (BA)

legalább 80 óra

4. félévben

Communication and Media
Science (BA)

legalább 80 óra

4. félévben

Kommunikáció és
médiatudomány (MA)

legalább 90 óra

3. félévben

Communication and Media
Science (MA)

legalább 90 óra

3. félévben

Szak neve

1.

Szakmai gyakorlat időtartama és helye a
képzésben
Szakmai gyakorlat időtartama

Szakmai gyakorlat helye a
képzésben

Nemzetközi tanulmányok (BA)

egybefüggően legalább 4 hét (legalább
120 óra)

6. félévben

International Relations (BA)

egybefüggően legalább 4 hét (legalább
120 óra)

6. félévben

Szociológia (MA)

180 óra

4. félévben

Sociology (MA)

180 óra

4. félévben

Szak neve

2.

Szakmai gyakorlat időtartama és helye a
képzésben
Szakmai gyakorlat időtartama

Szakmai gyakorlat helye a
képzésben

Emberi erőforrások

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Gazdálkodási és menedzsment
(BA)

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Kereskedelem és marketing (BA)

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Nemzetközi gazdálkodás (BA)

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Pénzügy és számvitel (BA)

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki / Vidékfejlesztési
agrármérnöki (BA)

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Turizmus-vendéglátás (BA)

12 hét (480 óra)

6 aktív félév teljesítését követően

Szak neve
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Szakmai gyakorlat időtartama és helye a
képzésben
Szakmai gyakorlat időtartama

Szakmai gyakorlat helye a
képzésben

Gazdaságinformatikus (BSc)

320 óra

4 félév teljesítését követően

Gazdaságinformatikus (MSc)

240 óra

előfeltétel nélkül

Sportközgazdász (MSc)

60 óra

előfeltétel nélkül

Politikatudományok (BA)

egybefüggően 4 hét

6. félévben

Szak neve
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Az ügyintézés menete
1.

A hallgató kiválasztja az adott céget, gazdálkodó szervezetet, ahol teljesíteni
szeretné szakmai gyakorlatát.

Amennyiben a hallgató saját maga szeretne új, az egyetemmel szerződésben nem álló
gyakorlati helyszínt választani, megteheti, kivéve saját tulajdonú vállalkozás esetén.
(TVSZ G kari melléklete 7.§ (4) bek.)
Az egyetemmel szerződésben álló cégek listáját az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyiugyek/szakmai-gyakorlat/ceglista-a-partnereinkrol-szakmai-gyakorlat-kereteben/

5.

Az ügyintézés menete
2. A hallgató ír egy hivatalos hangvételű elektronikus levelet a szakmai gyakorlatért
felelős oktatójának, amelyben bemutatja röviden a választott gyakorlati helyszínt és
munkapozíciót. A szakfelelős válasz e-mailben és/vagy formanyomtatványon
engedélyezi vagy elutasítja a gyakorlati helyet, illetve munkapozíciót.
GAZDASÁGINFORMATIKUS ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOK ESETÉN
ELTÉRÉS!

6.

Az ügyintézés menete
3. Ha kiválasztásra került a gyakorlati helyszín és rendelkezik a szakfelelős oktató
engedélyével a szükséges dokumentumokat a Szakmai Gyakorlat Irodában (E.175.) kell
leadni személyesen. Előzetes időpontot az alábbi e-mail címen tudnak kérni:
bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu
A szükséges dokumentumok az alábbi linkre kattintva tölthetők le:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyiugyek/szakmai-gyakorlat/nappali-munkarendu-kepzeseken/

7.

Az ügyintézés menete
gazdaságinformatika szak esetén
Gazdaságinformatikus hallgatóknak a Moodle felületén szükséges regisztrálni, a
szakfelelős oktatónak feladattervet kell leadni ezen a felületen keresztül.

8.

Az ügyintézés menete
társadalomtudományi szakok esetén
Társadalomtudományi szakok esetén egyedi módon nem szükséges együttműködési
keretmegállapodást kötni, amennyiben a szakmai gyakorlat időtartama nem haladja meg
a hat hetet.
Az ő esetükben bejelentő lapot szükséges kitölteni.

9.

Dokumentáció
Az őszi szakmai gyakorlat első lehetséges kezdési időpontja: 2020.09.07.
A szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 nappal (külföldi munkahely esetén
30 nappal) előbb benyújtandó a Szakmai Gyakorlat Irodában (E/175.):

• Szakfelelős oktató engedélye (e-mailezés kinyomtatva vagy formanyomtatvány,

gazdaságinformatikus hallgatóknak moodle felületén történő regisztráció!);

• Együttműködési keretmegállapodás 2 eredeti példányban;
• Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet 2 eredeti példányban;
• Nyilatkozat.
10.

Dokumentáció
A gyakorlat végeztével leadandó:

•
•

Munkahelyi vezetői értékelés 1 eredeti példányban a Szakmai Gyakorlat Irodában, 1 eredeti példányban az
illetékes tanszéken, gazdaságinformatikus hallgatóknak moodle felületén történő feltöltés.
Beszámoló: a hallgató által önállóan megírva, külső konzulens aláírásával hitelesítve.

Záróvizsgázó hallgatók esetében a záróvizsga előtt 20 nappal be kell fejezni a gyakorlatot, és le kell adni
minden szükséges dokumentumot.
Aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!

11.

Általános tudnivalók
Milyen mértékű díjazás illet meg a szakmai gyakorlat alatt?

A hallgató külön díjazásának mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) hatvanöt százaléka, mely 2020. évben bruttó 104 650 Ft. Költségvetési
szerveknek azonban nem kötelező fizetni.
Több munkáltatónál is elvégezhetem a gyakorlatot?
Kizárólag egy munkáltatónál, megszakítás nélkül végezhető a szakmai gyakorlat.

12.

Általános tudnivalók
Hány tárgyat vehetek szakmai gyakorlat mellett?
Maximum kettő tárgy vehető fel mellé, kivéve nyári szakmai gyakorlat esetén.
Aktívnak kell lennie a félévemnek, amikor a szakmai gyakorlatot teljesítem?
Passzív félév alatt nem lehet szakmai gyakorlatot teljesíteni. Nyári szakmai gyakorlat
esetén annak elszámolása a következő őszi félévben történik. A tantárgy ebben a
félévben kerül teljesítésre, ezért az őszi félévnek aktív félévnek kell lennie.

13.

Ügyintézés

Hallgatói Szolgáltatások

Elérhetőségek:

Szakmai Gyakorlat Iroda

Vankó Gábor

E. Épület, I. emelet 175.

Telefon: + 36 1 482 5485

E-mail:bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu

14.

GYIK
Iskolaszövetkezeten keresztül szeretnének alkalmazni, mi a teendő?

Iskolaszövetkezetre vonatkozó együttműködési keretmegállapodást vagy már meglévő érvényes
szerződés esetén az ahhoz tartozó 1.sz. mellékletet kell leadni.
Mit tehetek, ha kifutok a 15 napos leadási határidőből a gyakorlat előtt? Van-e engedmény,
ha nem az én hibámból, hanem a cég hibájából nem tudom időben hozni a papírokat?
Partner cég késedelmét nem vállalja át az Egyetem. Ilyen esetben méltányossági kérelem
benyújtásával élhet a hallgató.

15.

GYIK
Lehet-e saját vagy családi vállalkozásban gyakorlatot végezni?

Nem lehet szakmai gyakorlati befogadóhely a hallgató saját tulajdonú vállalkozása.
(TVSZ G kari melléklete 7.§ (4) bek.)
El tudok-e már meglévő munkahelyet fogadtatni? Lehet-e együttműködési
keretmegállapodás nélkül?
Nem, nappali munkarendű hallgatók esetében a képzés sajátosságaiból fakadóan csak
együttműködési keretmegállapodás megkötésével hallgatói munkaszerződés mellett
lehetséges.
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GYIK
Van-e lehetőség 2 helyett 3 tárgy felvételére a szakmai gyakorlat mellett?

Nincsen.
Mik a lehetőségeim, ha a cég nem akar fizetni?
A partner cég a szerződésben foglaltakban szerint köteles fizetni, kivételt képeznek ez
alól a költségvetési szervek.

17.

GYIK
Fel kell-e vennem a tárgyat a Neptunban?
Ha minden feltételnek megfelel és engedélyt kapott a szakmai gyakorlat megkezdésére, akkor a tanulmányi előadója fogja
felvenni a tárgyat.

ERASMUS alatt teljesíthetem a szakmai gyakorlatom?
Igen, van lehetőség ERASMUS keretein belül is teljesíteni a szakmai gyakorlatot. Vattay Zsófia Erasmus koordinátornál lehet
intézni a nemzetközi irodában. E-mail: creditmobility@uni-corvinus.hu
Maradhatok-e tovább a cégnél dolgozni?

Kötelező szakmai gyakorlat leteltét követően gyakornoki szerződéssel igen.
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