Kedves Hallgatóink!
Alábbi összegzésünkben a szakmai gyakorlatukkal kapcsolatban szeretnénk pár fontos
információt jelezni Önöknek, a gördülékenyebb ügyintézés céljából.
A SZAKMAI GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE A KÉPZÉSBEN
A Nemzetközi Gazdálkodás szakon a kötelező szakmai gyakorlat 6 aktív félév teljesítését
követően 12 hét (480 óra) időtartamban történik.
KIHEZ FORDULHATNAK?
Adminisztrációs kérdésekben: A szakmai gyakorlati referens, Vankó Gábor
(bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu) a szakmai gyakorlat adminisztrációját intézi.
Számára kell eljuttatniuk a szakmai gyakorlathoz szükséges szerződéseket és mellékleteket, és
minden, adminisztrációt, határidőt stb érintő kérdéssel őt kereshetik.
Szakkal kapcsolatos tartalmi kérdésekben: A szakmai gyakorlati felelős a Nemzetközi
Gazdálkodás (Ba) Kacsirek László szakfelelős úr, aki a gyakorlat tartalmát és a szak
követelményeinek való megfelelőségét ellenőrzi és engedélyezi, egyéb adminisztratív
kérdésekben (pl. határidők, szerződéskötés részletei, kreditek stb) nem tud segítségükre lenni.
Kérem megfontoltan, csak a legszükségesebb szakra vonatkozó tartalmi kérdéssel forduljanak
hozzá.
A SZAKMAI GYAKORLATI HELY ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK MENETE:
1. A gyakorlati helyszín kiválasztását követően a szakfelelős oktató engedélyére van szükség.
Az engedély formanyomtatványa elérhető a Vállalkozásfejlesztési Intézet honlapján. Kérjük,
számítógéppel (nem kézírással) töltsék ki a file Önökre vonatkozó részeit. A dokumentumot
PDF-BEN
MENTVE
az
alábbi
módon
nevezzék
el:
NÉV_NEPTUN-KÓD_SzakmaiGyakorlatiHelyEngedély
MINTA_MIHÁLY_AAA111_ SzakmaiGyakorlatiHelyEngedély
2. A kitöltött dokumentumot küldjék meg az alábbi email címekre, Kacsirek László tanár úrnak
címzett ugyanazon levélben.
•

laszlo.kacsirekni-corvinus.hu

•

corvinus.ngk.szakmaigyakorlat@gmail.com

•

bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu

3. Kacsirek László tanár úr emailben választ ad Önöknek, hogy szakmai gyakorlati helyük
megfelel-e a képzésüknek. Levelét megküldi Vankó Gábor (gabor.vanko@uni-corvinus.hu)
szakmai gyakorlati referens számára is.
4. Szakmai gyakorlati engedélyük, illetve a szerződési papírok birtokában keressék fel szakmai
gyakorlati referensüket a Szakmai Gyakorlat Irodában.
5. A hiányosan, illetve kézzel kitöltött és nem PDF-ben mentett kérelmek elutasításra kerülnek.

VISSZATÉRŐ KÉRDÉSEK:

- minden fontos szakmai gyakorlatos információ, határidő és formanyomtatvány elérhető az
alábbi honlapon: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyiugyek/szakmai-gyakorlat/
- az NG szakosokra vonatkozó ismertető elérhető itt: https://www.unicorvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/vallalkozasfejlesztesiintezet/hallgatoknak/#nem
zetkozi_gazdalkod_s_alapszak_hallgatoinak
A linken be kell menni a Hallgatóknak menüpontba ott pedig a Nemzetközi gazdálkodás alatt.
A Nemzetközi Gazdálkodás szak adminisztrációját Fehérpataky Rita kolléganőnk vezeti.
Kérjük Önöket, hogy a gördülékeny munkavégzés érdekében mindenképpen kísérjék
figyelemmel a határidőket!
Üdvözlettel,
Fehérpataky Rita

