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LEHETSÉGES TELJESÍTÉSI DÁTUMOK

▪ Első lehetséges kezdődátum: 2022.01.31.

▪ Júniusban záróvizsgázóknak az utolsó végdátum: 2022.05.16.

▪ Utolsó lehetséges végdátum: 2022.05.30.

A megjelölt kezdő-és végdátumok a mérvadóak minden esetben, eltérni attól indokolt esetben sem lehet.
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ZÁRÓVIZSGÁZÓK FIGYELMÉBE

▪ Júniusi záróvizsga időszak első napja: 2022.06.13.

▪ Júniusban záróvizsgázóknak a gyakorlat
lezárásához tartozó dokumentumok 2021.05.16.
feltöltésének utolsó napja:

A hallgató a szakmai gyakorlat befejezését követő 5 munkanapon belül, amennyiben az utolsó félévben teljesíti kötelező szakmai gyakorlatát legkésőbb 20 munkanappal a 
záróvizsga időszak első napja előtt köteles a munkahelyi vezetői értékelést és szakmai beszámolót a Neptun felületére feltölteni.

A megjelölt feltöltési határidőt követően nincs lehetőség annak pótlására. A határidőre fel nem töltött záródokumentumok a gyakorlat sikertelen teljesítését vonja maga után.
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GYAKORLAT MEGKEZDÉSE

▪ A gyakorlat hivatalos első napja előtt legalább 15 – külföldi gyakorlat esetén 30 - naptári nappal korábban kell a szükséges
dokumentumoknak beérkezniük a Szakmai Gyakorlat Irodába.

▪ 6 hétnél rövidebb szakmai gyakorlat esetén együttműködési megállapodás megkötése nem kötelező.

▪ 6 hétnél hosszabb szakmai gyakorlat esetén együttműködési megállapodás kötelező, kivéve ha már van hatályos megállapodás.

Amennyiben a szakmai gyakorlóhely az együttműködési megállapodástól eltérő egyedi együttműködési megállapodást kíván alkalmazni, azt a hallgató
legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 30 – külföldi gyakorlat esetén 60 – nappal korábban köteles jelezni a megállapodás tervezetének megküldésével.
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HATÁRIDŐLISTA
12 HÉT IDŐTARTAMÚ SZAKMAI GYAKORLAT

12 hét időtartamú szakmai gyakorlat esetén
Szakmai gyakorlat 

kezdete
Szakmai gyakorlat 

vége
Leadási határidő

Első lehetséges teljesítési időtartam
(heti 40 órában)

2022.01.31. 2022.04.25.
2022.01.16. 

(vasárnap éjfél)

Júniusban záróvizsgázó hallgatók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időtartam 
(heti 40 órában)

2022.02.21. 2022.05.16.
2022.02.06. 

(vasárnap éjfél)

Utolsó lehetséges teljesítési időtartam 
(heti 40 órában)

2022.03.07. 2022.05.30.
2022.02.20. 

(vasárnap éjfél)



6

HATÁRIDŐLISTA
GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉS

Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra)
Szakmai gyakorlat 

kezdete
Szakmai gyakorlat 

vége
Leadási határidő

Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában
(16 hét)

2022.01.31. 2022.05.23.
2022.01.16. 

(vasárnap éjfél)

Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(8 hét)

2022.01.31. 2022.03.28.
2022.01.16. 

(vasárnap éjfél)

Utolsó féléves hallgatók végső lehetséges teljesítési időtartama heti 40 órában
(8 hét)

2022.03.21. 2022.05.16.
2022.03.06.

(vasárnap éjfél)

Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(8 hét)

2022.04.04. 2022.05.30.
2022.03.20.

(vasárnap éjfél)
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HATÁRIDŐLISTA
GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉS

Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)
Szakmai gyakorlat 

kezdete
Szakmai gyakorlat 

vége
Leadási határidő

Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában
(12 hét)

2022.01.31. 2022.04.25.
2022.01.16. 

(vasárnap éjfél)

Utolsó féléves hallgatók végső lehetséges teljesítési időtartama heti 20 órában
(12 hét)

2022.02.21. 2022.05.16.
2022.02.06.

(vasárnap éjfél)

Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában
(12 hét)

2022.03.07. 2022.05.30.
2022.02.20.

(vasárnap éjfél)

Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(6 hét)

2022.01.31. 2022.03.14.
2022.01.16.

(vasárnap éjfél)

Utolsó féléves hallgatók végső lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(6 hét)

2022.04.04. 2022.05.16.
2022.03.20.

(vasárnap éjfél)

Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(6 hét)

2022.04.18. 2022.05.30.
2022.04.10.

(vasárnap éjfél)
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GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE
AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

Alapképzési szak
Egybefüggő szakmai gyakorlat 

időtartama
Szakmai gyakorlat helye a képzésben

vidékfejlesztési agrármérnöki szak 480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.
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GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE
GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET

Alapképzési szak
Egybefüggő szakmai gyakorlat 

időtartama
Szakmai gyakorlat helye a képzésben

emberi erőforrások szak

480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.

gazdálkodási és menedzsment szak1

kereskedelem és marketing szak

nemzetközi gazdálkodás szak1

pénzügy és számvitel szak

turizmus-vendéglátás szak2
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GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE
TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Alapképzési szak
Egybefüggő szakmai gyakorlat 

időtartama
Szakmai gyakorlat helye a képzésben

kommunikáció- és médiatudomány szak1 legalább 80 óra 4. félév (ajánlott félév)

nemzetközi tanulmányok szak1 120 óra (legalább 4 hét) 6. félév 

politikatudományok szak 4 hét 6. félév
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GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE
INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

Mesterképzési szak
Egybefüggő szakmai gyakorlat 

időtartama
Szakmai gyakorlat helye a képzésben

gazdaságinformatikus szak1 240 óra (legalább 6 hét) előfeltétel nélkül
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GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE
TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Mesterképzési szak
Egybefüggő szakmai gyakorlat 

időtartama
Szakmai gyakorlat helye a képzésben

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szak3 120 óra 3. félév szorgalmai időszakában

kommunikáció-és médiatudomány szak1 90 óra 3. félév (ajánlott félév)

szociológia szak3 180 óra 4. félév
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GYAKORLAT IDŐTARTAMA ÉS HELYE
JELMAGYARÁZAT

1 A megjelölt alap-és mesterképzési szakok angol nyelvű képzései esetén is kötelező a szakmai gyakorlat teljesítése.

2 A 2020/21/1 félévben vagy azt követően jogviszonyt létesített hallgatók esetében: két félév turizmus, illetve vendéglátás tevékenységet
folytató gazdálkodó szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény tanszállodájában végezhető gyakorlat, amelyből egy félév lehet a magyar és
külföldi felsőoktatási intézmény közötti megállapodás keretében szervezett gyakorlatorientált külföldi részképzés.

3 A megjelölt mesterképzési szak angol képzési nyelven zajlik.
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ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLÓHELY KIVÁLASZTÁSA

▪ A hallgató feladata gyakorlóhelyet keresni.

▪ A hallgató választhat az Egyetemmel még szerződésben nem álló gyakorlóhelyet, kivéve saját tulajdonú vállalkozás.



15

ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLÓHELY JÓVÁHAGYÁSA

▪ A hallgató által választott gyakorlóhelyet a Neptun felületén keresztül tudja engedélyeztetni. (2022. januárjától)

▪ A gyakorlóhely engedélyeztetésére a KSZGYK/6RKSZGYK-kérvény benyújtásával egyidejűleg van lehetőség.

▪ Amennyiben a benyújtott kérvény elutasításra kerül szükséges lehet új gyakorlóhelyet keresni a hallgatónak.
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ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLAT MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

▪ A gyakorlat hivatalos első napját megelőző legalább 15 – külföldi gyakorlat esetén 30 – naptári nappal korábban kell benyújtani a 
szükséges dokumentumokat a Szakmai Gyakorlat Irodában.

▪ A dokumentumokat több módon is lehet továbbítani:

▪ Papír alapú dokumentáció esetén lehetőség van postai úton való továbbításra, az iroda előtt kihelyezett postaládába való 
elhelyezésre, személyes ügyfélfogadás keretein belül személyes leadásra.

▪ Hivatalos elektronikus aláírással hitelesített dokumentumokat a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre lehet 
továbbítani.

mailto:bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu


17

ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLAT MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

1. Együttműködési keretmegállapodás:

1. Hat hét feletti gyakorlat esetén szükséges abban az esetben, ha a választott gyakorlóhely és az Egyetem között még nincs 
érvényben lévő szerződés.

2. Két típus: iskolaszövetkezeten keresztüli gyakorlat esetén használandó vagy vállalkozáson, költségvetési szerven keresztüli.

3. Papír alapú leadás és hagyományos aláírás esetén 2 eredeti példányban szükséges benyújtani, amelyből 1 példány az Egyetemé 
a másik a gyakorlóhely példánya.

4. Hat hét alatti gyakorlat esetén nem szükséges együttműködési keretmegállapodás.



18

ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLAT MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

1. Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó mellékletek (1. és 2. számú mellékletek):

1. 1. számú mellékletre minden esetben szükség van hat hét feletti gyakorlat esetén.

2. 2. számú mellékletre iskolaszövetkezeten keresztül teljesítendő gyakorlat esetén lehet szükség.

3. Hat hét alatti gyakorlatok esetén nem szükséges.
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ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLAT MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

1. Nyilatkozat:

1. A hallgató által kitöltve és aláírva szükséges benyújtani.
2. Lehetséges ügyfélkapun keresztül a hallgatónak saját elektronikus aláírásával hitelesíteni.
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ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLAT MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Hat hét alatti gyakorlat és duális képzés esetén:

▪ Hat hét alatti gyakorlat és duális képzés esetén bejelentőlapot szükséges benyújtani.

▪ A bejelentőlapot a hallgató által, a munkahelyi vezető és a szakmai gyakorlatért felelős oktató által aláírva szükséges továbbítani.
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ÜGYINTÉZÉS MENETE
GYAKORLAT LEZÁRÁSA

A gyakorlat végeztét követő 5 munkanapon belül – záróvizsgázó hallgatók esetén legkésőbb 20 munkanappal a záróvizsga időszak első
napja előtt - szükséges feltölteni a Neptun felületére a szakmai beszámolót és a munkahelyi vezetői értékelést.



22

Felmerülő kérdés esetén a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail 
címedről várjuk megkeresésed.

Készült: 2021. december

mailto:keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu

