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Tisztelt Hallgatók!
A jelenlegi, bizonytalan helyzet miatt a szakmai gyakorlat értékelése a tanszék részéről az alábbiak
szerint történik:

1) "Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról" című, hivatalos, GPK-s dokumentum
A dokumentum letölthető a GT3 honlap Szakmai gyakorlat oldaláról vagy a GPK oldaláról. Ezt a
dokumentumot a cég tölti ki. Olyan személy, aki igazolja az elvégzett szakmai gyakorlatot. A dokumentum
első oldalának kitöltése kötelező, a második oldalon lévő 5 kérdés megválaszolása opcionális, azaz a cég
dönti el, hogy kitölti-e vagy sem. (Természetesen az utolsó táblázat és az aláírás kötelező.)
Az igazoló adatait fel kell tölteni majd a Szakmai gyakorlatos holnap (leleke.eu) erre vonatkozó űrlapjára
is. Az igazoló személye eltérő is lehet a konzulensétől.
Az igazoló adatainak, űrlapra való feltöltési határideje: 2020. szeptember 30. 23:59

2) A szakmai gyakorlatról készített beszámoló
A beszámoló egy, azaz 1(!) pdf dokumentum legyen, amelybe szükség szerint akár rajzot is lehet csatolni.
A beszámoló tartalmi és alaki követelményeinek irányelve a GT3 Szakmai gyakorlatos honlapján
megtalálható.
A beszámolónak tartalmaznia KELL a 1) pontban jelzett, igazoló által kitöltött és aláírt dokumentum
scannelt változatát.
A beszámolóban, a címlap után kell egy feladatlap. Ennek formai követelménye nincs. Olyan legyen, mint
egy félévközi feladat feladatlapja.
A beszámolót CSAK ELLEKTRONIKUSAN kell beadni.
A feladat beadása az új tanszéki honlapon, a szakmai gyakorlat menüponton keresztül fog történni. Ennek
aktiválása legkésőbb a hét végéig megtörténik.
A beszámolóba be kell illeszteni az értékelő lap két oldalát. Ez vagy a címlap után, vagy a dokumentum
végén legyen.
A beszámoló feltöltésének határideje: 2020. szeptember 30. 23:59
Megjegyzés1: akik a tanszéken (tehát nem cégnél) végezték a nyári gyakorlatot (mindenki, aki a gyakorló
helynek a GT3-at adta meg), azoknak csak a beszámolót kell elkészíteni, értékelő lapot
nem kell kitöltetni a tanszékkel!
Megjegyzés2: akik a szakmai gyakorlatot később kezdték és még nem ér véget szeptember 30-ig,
e-mailben jelezzék ezt a tanszéki felelős felé.
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3) A tantárgy felvétele
A szakmai gyakorlat tantárgyat az őszi félévre kell felvenni, a saját mintatantervnek megfelelően:
BSc régi: BMEGEGIA4SZ (elvileg, akik 2017 szeptember előtt kezdtek)
BSc új:

BMEGEGIBKSZ (elvileg, akik 2017 szeptember után kezdtek, vagy átkerültek az új
mintatantervre)

MSc régi: BMEGEGIMGSZ (elvileg, akik 2019 február előtt kezdtek)
MSc új:

BMEGEGINKSG (elvileg, akik 2019 február után kezdtek, vagy átkerültek az új
mintatantervre)

Budapest, 2020 augusztus 10.
Máté László

mesteroktató, tanszéki felelős
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