
 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK SZAKMAI 

GYAKORLAT ÉS ZÁRÓDOLGOZATRA VONATKOZÓ ÜTEMEZÉSE GYAKORLATI 

HELY ESETÉN 2022/2023/2  

Feladat  Határidő 

A hallgató leadja a Dékáni Hivatal részére a fogadó nyilatkozatot. 2022. november 30.  

A Dékáni Hivatal átadja a fogadónyilatkozatokat a Szakvezető Intézet részére. 2022. december 05.  

A szakvezető intézet elbírálja a fogadó nyilatkozatokat és értesíti a Dékáni Hivatalt és azokat a 

hallgatókat, akiknek nem fogadta el a szakmai gyakorlati helyet. 

2022. december 09. 

A szakvezető intézet a honlapon tájékoztatja a hallgatókat a záródolgozati témakiírásáról a 

vizsgaidőszak első napja. 

2022. december 12.  

A hallgató leadja az Intézet részére a záródolgozati témaválasztási lapját.2. sz. melléklet 2023. január 06. 

Belső konzulens kiválasztása, melyről az Intézet tájékoztatja a hallgatót. 2023. január 16.  

Együttműködési megállapodások elkészítése és kiküldése a cégek részére (3 példány) Dékáni 

Hivatal által.  

2023. február 10. 

 

Tanulmányok követési lap leadása a Dékáni Hivatal részére 
utolsó vizsgát követő 
24 óra, de legkésőbb 

2023. február 17. 
Aláírt együttműködési megállapodások visszaküldése a Dékáni Hivatal részére Cégek által. 2023. február 17.  

A Dékáni Hivatal tájékoztatja a szakvezető intézeteket a szakmai gyakorlatot kezdő hallgatókról 

és értesti a hallgatót, hogy megkezdheti –e a szakmai gyakorlatát. (NEPTUN üzenet) 

2023. február 20.  

A hallgató a szakmai gyakorlat megkezdése során beiratkozik és a Neptun rendszerben felveszi 

a szakmai gyakorlati kurzust. 

2023. február 20.-24. 

A hallgató megkezdi szakmai gyakorlatát. 2023. február 20. 

Önköltséges hallgató szakmai gyakorlati félév befizetési határideje 2023. március 10. 

A hallgató leadja a szakvezető intézet részére az első részbeszámolót. (nyomtatvány használata 

kötelező) 3.a. sz. melléklet. A szakmai gyakorlat 5 hetének 5. munkanapjáig 

2023. március 10.  

A hallgató leadja a záródolgozat első részét.Javasolt tartalom: a szervezet bemutatása. 2023. március 10.  

A hallgató leadja a szakvezető intézet részére a második részbeszámolót. (nyomtatvány 

használata kötelező) 3.b. sz. melléklet. A szakmai gyakorlat 10 hetének 5. munkanapjáig 

2023. április 14. 

A hallgató leadja a záródolgozat második részét. 

Javasolt tartalom: a zárdolgozathoz kapcsolódó tevékenység részletes leírása. 

2023. április 14. 

A szakvezető intézet elkészíti a záródolgozati feladatkiírást. (4. sz. melléklet) 2023. április 14. 

Szakmai gyakorlat vége 2023. május 28.   

A hallgató leadja a szakvezető intézet részére a záróbeszámolót és a szakmai gyakorlat értékelő 

lapot. (nyomtatvány használata kötelező) 3.c.,3.d, sz. melléklet 

Javasolt tartalom: a szervezet bemutatása, az elvégzett munkafolyamatok részletes leírása, az 

elméleti képzés ismeret anyagának hasznosulása. 

 

2023. május 30.  

Záródolgozat leadása a szakvezető intézetbe. 

Javasolt tartalom: A szervezet bemutatása, a záródolgozathoz kapcsolódó tevékenység részletes 

leírása, azok kritikai véleményezése. 

 

2023. május 02.  

A szakvezető intézet kiküldi bírálatra a záródolgozatokat és a névsort megküldi a DH felé. 2023. május 08.   

A hallgató az erre a célra rendszeresített nyomtatványon leadja a záróvizsgára jelentkezését a 

Dékáni Hivatal részére.  

 

2023. május 19.  

A szakvezető intézet elbírálja a záróbeszámolót és rögzíti az eredményt a NEPTUN rendszerben. 2023. május 31.  

A DH megküldi az OMI részére egyeztetésre a zv beosztást, az OMI lezárja a szakmai gyakorlatot 

teljesített hallgatók félévét.   

2023. május 31.   

A záródolgozatról bírálatok visszaérkezése. 2023. május 17.  

Záróvizsga 2023.június 05.-08.  

Tájékoztatom, hogy a szabályzat értelmében, ha vizsgaidőszakát befejezte és jelenti a Dékáni Hivatal részére, úgy szakmai 
gyakorlatát hamarabb megkezdheti. Ebben az esetben is 14 hétig tart a szakmai gyakorlat, a lejelentési időszakok a szakmai 
gyakorlat megkezdéséhez igazodnak. A szakmai gyakorlat csak akkor kezdhető, amennyiben minden tantárgyi 
kötelezettségének eleget tett. Szakmai gyakorlati félév alatt nem teljesíthető megmaradt tárgy.  
Tájékoztatom, hogy az új szabályzat értelmében lehetősége van a szakmai gyakorlat befogadással történő beszámítására 
munkaviszony alapján, ennek részleteit a szabályzatban olvashatja és nyomtatványt a kari honlapon talál.  
Miskolc, 2022. október 14.  

Nagy Nikoletta 
hivatalvezető 


