DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS
3. melléklet

A duális felsőfokú képzés alapelvei
1. A duális felsőfokú képzés definíciója
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 a kultúráját. Mivel 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 képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet minőségi auditálása folyamatos.
A résztvevő oktatók erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, a vállalati
szakemberek részvétele a felsőoktatási modulokban ajánlott
A duális képzési folyamat előnye, hogy a résztvevő vállalatok közvetlenül elérik a képzésben
résztvevő hallgatókat, továbbá az együttműködés alkalmas a hallgatók integrálására a
vállalati szervezetbe, kultúrába és folyamatokba.
A duális képzésben részt vevő hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali
munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt
követően részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. Lehetséges
további vállalati gyakorlati idő teljesítése a hallgató számára rendelkezésre álló „szabad”
időben a szorgalmi időszak alatt is, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve.
A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket és
munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók.
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.
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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 felsőfokú képzés időbeosztása:
A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben résztvevő vállalat, vagy intézmény „osztozik” a
képzés feladatain és a képzési időn: a hallgató által a duális gyakorlatnak helyt adó szervezetnél
eltöltött idő el kell, hogy érje az intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt
a 7 félévre vonatkozóan kell értelmezni, azzal a megkötéssel, hogy minden két elméleti szakaszt egy
gyakorlati szakasz kell, hogy kövessen.

2. A duális felsőfokú képzés jellemzői
Eredmény-kimenet:
1-2 év gyakorlati tapasztalattal rendelkező friss diplomás
Kompetenciák, képességek:







az intézményekben nem oktatott szakmai ismeretek
adott vállalat(ok)hoz köthető specifikus szakmai ismeretek
önálló munkavégzési képesség
csoportos munkavégzési képesség
fejlett munkavégzési hatékonyság és eredményesség
vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság

A folyamat jellemzői:
Minőségi:




A vállalati szakaszban eltöltött ún. vállalati gyakorlat és az intézményi szakaszban tanultak
között (a teljes képzési idő vonatkozásában) kapcsolatnak kell lenni, amely függ az adott
vállalat munkaerő-piaci igényeitől, az alkalmazott technológiától.
A vállalatnál eltöltött időszak tartalma négy komponensből tevődik össze:
o 1/specifikus gyakorlati képzés a vállalkozásnál;
o 2/ hallgató bevonása konkrét „üzemi” gyakorlati feladatokba;
o 3/ projekt jellegű munka az önálló munkavégzés képességének megteremtése
érdekében;
o 4/ „puha” készségek és munkakultúra megtanítása.
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Jogi-adminisztrációs:





A duális képzést a felsőoktatási intézménynek a hagyományos felvételi eljárás keretében kell
meghirdetni, támaszkodva az együttműködő vállalati bázisra.
A hallgató a vállalati gyakorlati időszak idejére (preferáltan az intézménybe történő
beiratkozás időpontjától a kiiratkozás időpontjáig) munkavégzésre irányuló szerződéses
jogviszonyba kerül a vállalattal (pl. hallgatói munkaszerződés).
A hallgatónak járó juttatást a vállalat fizeti.

A duális felsőfokú képzés felvételi eljárása:
A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az
állami, általános felvételi eljárásból (mely semmiben nem különbözik a nem-duális szakokra való
jelentkezéstől), és egy vállalati felvételi szakaszból. A jelentkező az általános módon benyújtja
jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban.
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