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Tájékoztató a szakmai gyakorlat lebonyolításáról (2020 nyár)
Tisztelt Hallgatók!
Az alábbi dokumentumban összefoglaltam a legfontosabb információkat az idei, rendkívüli helyzet mellett
érvényes, szakmai gyakorlat lebonyolításával kapcsolatban.
A szakmai gyakorlat előkövetelménye nem változott, azaz:
 a szakmai gyakorlatot alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően (mesterképzési
szakon a mintatanterv szerinti első tavaszi félévet követően) kell teljesíteni[1],
 a jelenlegi félév vizsgaidőszakát is beleszámítva, legalább 130 kreditponttal és érvényes specializáció
hozzárendeléssel (gépész alapszak esetén) kell rendelkezni[2],
 a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig az őszi félévében kell felvenni[1].
Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság április 21-én közzétett Irányelve[3] alapján, a szakmai gyakorlat
teljesítésétől csak igen indokolt esetben lehet eltérni. Éppen ezért továbbra is javasoljuk, hogy amennyiben
van rá, mód keressenek gyakorlóhelyet a nyárra, ahol a szakmai gyakorlatot teljesíteni tudják. Amennyiben a
hallgató nem talál megfelelő gyakorlóhelyet, úgy a Tanszék ad a hallgatónak távolléti oktatásban teljesíthető,
tanszéki feladatot.

Szakmai gyakorlat megszervezésének menete
Szakmai gyakorlat teljesítése külső gyakorlóhelyen
1) A hallgató letölti és elektronikus úton eljuttatja a gyakorlóhelynek a szükséges nyomtatványokat*.
a)

Amennyiben a gyakorlóhellyel nincs érvényes Együttműködési megállapodása a Kar/képzésnek, úgy
alap esetben ki kell tölteni a Befogadó nyilatkozatot és az Együttműködési megállapodást. Jelen
helyzetben a Befogadó nyilatkozattól eltekint a Kar, így csak az Együttműködési megállapodás kell.

b) Amennyiben a gyakorlóhelynek van** érvényes Együttműködési megállapodása a Kar/képzésnek, úgy
csak az Együttműködési megállapodás 1. sz. Mellékletére van szükség.
* A nyomtatványok elérhetők: - a tanszéki weboldalon: www.gt3.bme.hu  Oktatás  Szakmai gyakorlat/Nyomtatványok
- a GPK weboldalán: www.gpk.bme.hu  Hallgatóknak  Letölthető dokumentumok
** Ez ellenőrizhető: Ha a szakmai gyakorlat adminisztrációs oldalon (https://leleke.eu/bme/szakmai/index2.php?fnk=1&tszk=1),
a Gyakorlóhely adatainak megadásánál, a legördülő menüben szerepel a gyakorlóhely, akkor van érvényes
megállapodás.

2) A gyakorlóhely aláírja és pecséttel hitelesíti a nyomtatványt, majd ELEKTRONIKUS FORMÁBAN(!)***
eljuttatja a tanszéki felelősnek, az alábbi e-mail címre: matelaszlo@edu.bme.hu
Határidő: 2020. június 12.
FONTOS: A helyzetre való tekintettel a Kar nem fogad semmilyen postai úton kézbesített megállapodást!
*** -PDF dokumentum VAGY
- elektronikus aláírással készített dokumentum VAGY
- elektronikus hitelesítéssel készített dokumentum VAGY
- kinyomtatott, majd aláírt és lepecsételt dokumentum scan-nelt változata

3) A Tanszék intézi az egyetemi aláírásokat (tanszékvezető, dékán), majd azok megléte után elkészíti a
dokumentum elektronikus (kinyomtatott, majd aláírások és pecsételés utáni scan-nel változat) változatát.
4) Az így elkészült elektronikus dokumentumot a Tanszék/Dékáni Hivatal küldi meg a gyakorlóhelynek.
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A Gépészmérnöki Kar Tanácsának V./11/2014-2015. (2015. VI. 4.) számú határozata 37§(3) a-b)
A Gépészmérnöki Kar Tanácsának V./11/2014-2015. (2015. VI. 4.) számú határozata 38§(1)
Irányelvek a távolléti oktatás kapcsán a TVSz egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban VII. fejezet
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Szakmai gyakorlat teljesítése a Tanszéken
Ebben az esetben semmilyen nyomtatvány kitöltése nem szükséges.
1) Amennyiben a hallgató a Tanszék valamelyik oktatójával már egyeztetett arról, hogy az oktató irányításával
végezhet szakmai gyakorlatos feladatot, így azt e-mailben jelzi a tanszéki felelősnek az alábbi e-mail
címen: matelaszlo@edu.bme.hu (CC az érintett oktató)
Határidő: 2020. június 12.
2) Amennyiben nem történt még egyeztetés, vagy a hallgató nem talált megfelelő gyakorlóhelyet és a
Tanszéktől kíván feladatot kérni, úgy jelzi ezen szándékát e-mailben a tanszéki felelősnek.
Határidő: 2020. június 12.

Korábban megszerzett munkatapasztalat elismertetése
Az Nftv. 49. § (6) értelmében, a hallgatónak lehetősége van korábban megszerzett munkatapasztalatot
elfogadtatni szakmai gyakorlatként. Ennek menete:
1) A hallgató Kreditelismerési kérvényt ad be a Kreditátviteli Bizottságnak (KB).
2) A KB szakvéleményt fog kérni az illetékes tanszéktől.
3) A KB dönt, hogy a hallgató elismertetheti-e a korábbi munkatapasztalatát.
4) A döntés értelmében:
a)

Amennyiben a KB elfogadja a kérvényt, a hallgatónak nincs más teendője, csak a tantárgy felvétele.

b)

Amennyiben a KB elutasítja a kérvényt, a hallgatónak teljesítenie kell a szakmai gyakorlatot a
korábbiakban ismertetett módok valamelyikén.

Budapest, 2020. május 07.

Máté László
szakmai gyakorlat tanszéki felelős
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