Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók!
Amennyiben egy adott szervezet (alapítvány, egyéb költségvetési szerv, egészségügyi intézmény, egyéni
vállalkozó, egyházi jogi személy, gazdálkodó szervezet, kutatóintézet, szövetkezet, egyéb) úgy dönt,
hogy részt kíván venni a duális képzésben, és szeretne hallgatókat fogadni, az alábbiak szerint kell
eljárnia:
1. A leendő partnerszervezeteknek első lépésként fel kell venniük a kapcsolatot azzal a
felsőoktatási intézménnyel, amellyel együttműködési megállapodást szándékoznak kötni. A
megkeresés természetesen történhet az intézmény részéről is. A megállapodás vonatkozhat már
meglévő duális képzésre, de a duális partnerek kezdeményezhetik új duális képzés indítását,
adott intézmény már akkreditált szakán.
2. A www.dualisdiploma.hu oldalon tájékozódhatnak az intézmények duális formában induló
képzéseiről, illetve a duális képzésekről általában.
3. Az együttműködési megállapodásnak a 230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 4. fejezet 16. §-a
alapján tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Megállapodást kötő felek adatai
Név (cégnév)
Székhely
Elérhetőség
Adószám
Statisztikai számjel
Cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozó nyilvántartási szám vagy nyilvántartási szám
Képviseletre jogosult személy neve
Intézményi azonosító szám

•

Megállapodás tárgya, célja

•
•
•
•
•
•
•

Az együttműködés módja, a szakmai gyakorlat keretei
Gyakorlati képzési helyszín
Időtartam
Hallgatók létszáma szakonként
Hallgatók létszáma munkarendenként
Felsőoktatási intézményi felelős neve
Gyakorlóhely szakmai felelőse

•
•
•
•

Felsőoktatási intézmény kötelezettségei és jogai
Felelősség a hallgatók teljes képzéséért, annak részét képező szakmai gyakorlatért
Szakmai gyakorlat megszervezése szakmai gyakorlóhellyel
Szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára
történő megküldése
Szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában szakmai gyakorlóhely
értékelése alapján gyakorlati kompetenciák értékelése

•
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•
•
•
•
•
•
•

Szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorlóhely kötelezettségei és jogai
Hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötése
Hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatás
Szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítása
Szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyelete, irányítása
Hallgatók díjazása
Hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásbeli értékelése

•
•

Együttműködési megállapodás időtartama (határozott, határozatlan)
Együttműködési megállapodás megszűnésének esetei

•

Dátum, cégszerű aláírás (pecsét)

•
•
•
•

Az együttműködési megállapodásban ajánlott feltüntetni:
Partnerszervezet internetcíme (amennyiben rendelkezik)
Intézményi képzési helyszín (az FFT-ben megjelenő adattal egyeznie köteles)
A www.dualisdiploma.hu oldalon megjelenő intézményi és vállalati kapcsolattartó
elérhetőségei (név, titulus, e-mail cím, telefonszám)
A duális képzés nyelve

•

4. Az együttműködési megállapodás megkötése mellett szükség van az intézménnyel közösen
kialakított tanterv összeállítására.
5. Az együttműködési megállapodást, a vállalati tantervet és a szakindításról szóló szenátusi
határozatot az intézmény feladata eljuttatni kötelező jelleggel elektronikus formában és
opcionálisan postai úton a Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztály (a továbbiakban:
Osztály) részére.
6. Az együttműködési megállapodás megkötése után a partnerszervezet jelentkezése a duális
képzésre a DUKE felületen (http://duke.dualisdiploma.hu/hu/index) való regisztrációval válik
érvényessé.
7. A DUKE felületre feltöltött, valamint az együttműködési megállapodásokban található adatok
egyeztetése után az Osztály hibás vagy hiányzó adatok esetén hiánypótlásra jogosult felszólítani.
8. A hiánypótlási határidőt követően az Osztály szavazásra bocsájtja a duális képzésben résztvevő
intézményeket, az adott szakokat és partnerszervezeteket, amelyekről a Duális Képzési Tanács
(DKT) hoz döntést.
9. A duális képzési formában induló szakokat és a partnerszervezeteket az Oktatási Hivatal
nyilvántartásba veszi.
10. A duális képzési formában induló szakok és a partnerszervezetek listája feltüntetésre kerül a
www.dualisdiploma.hu-n, tájékoztatásul a leendő hallgatók számára. A duális képzési formában
induló szakokról a hallgatók emellett a felvi.hu-n is tájékozódhatnak.
11. A partnerszervezetek saját kiválasztási rendjük alapján végzik el a hallgatók előzetes
kiválasztását. A kiválasztási folyamat megszervezését az adott felsőoktatási intézmény segíti. A
vállalat értesíti ki a jelentkezőket a kiválasztás eredményeiről, amelynek határideje megelőzi a
sorrendmódosítás határidejét. A duális képzési formára a vállalat által kiválasztott
jelentkezőknek az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt kell nyerniük az adott
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felsőoktatási képzésre. Amennyiben a ponthatár megállapítását követően kiderül, hogy az adott
felsőoktatási képzésre a kiválasztott jelentkező nem nyert felvételt, akkor a felvételt nyert és
beiratkozott - de más vállalattal duális képzésre szerződést nem kötött - hallgatók közül kell a
vállalatnak kiválasztani a fennmaradó duális képzési helyekre a hallgatókat, hallgatói
munkaszerződést kötni velük és értesíteni az intézményeket a hallgatói munkaszerződések
megkötéséről.
12. A kiválasztott hallgatókkal a partnerszervezeteknek a 230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 5.
fejezet 17. §-a alapján hallgatói szerződést kell kötniük, mely szerződésnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partner adatai
Név (cégnév)
Székhely
Elérhetőség
Adószám
Statisztikai számjel
Cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozó nyilvántartási szám vagy nyilvántartási szám
Képviseletre jogosult személy neve

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallgató természetes személyazonosító adatai
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Lakcím
Hallgatói azonosítószám
Elérhetőség (telefon, e-mail)
Adóazonosító jel
Társadalombiztosítási azonosítójel
Bankszámlaszám
Külföldi hallgató esetén állampolgárság, tartózkodási cím

•
•
•
•
•
•

Felsőoktatási intézmény adatai
Név
Székhely
Elérhetőség
Intézményi azonosítószám
Törvényes képviselő neve

•
•

A szakmai gyakorlat keretei
Képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség
megnevezése és képzési ideje
Hallgató munkaköre
Szakmai gyakorlat helye (munkahely)
Szakmai gyakorlat időtartama (kezdő és befejező időpontja), szakaszai

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Hallgató napi munkaideje
Hallgató díjazása (az Nftv. 44. § (3) a. pontja alapján)
Felsőoktatási intézményi felelős neve, elérhetősége
Szakmai képzőhely szakmai felelősének neve, elérhetősége
Hallgató számára biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölése, azok mértéke és
nyújtásának feltételei
Felsőoktatási intézményi felelős neve
Gyakorlati képzőhely szakmai felelőse

•
•
•
•

Partner kötelezettségei
Hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatás
Szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítása
Szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyelete, irányítása

•
•
•
•
•
•

Hallgató kötelezettségei
A gyakorlati képzőhely képzési rendjének megtartása
A szakmai gyakorlat követelmények alapján való elvégzése
Szakmai gyakorlati ismeretek képességeinek megfelelő elsajátítása
A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírások betartása
A partner jogos gazdasági érdekeinek tiszteletben tartása (titoktartási kötelezettség)

•

Dátum, cégszerű aláírás a felek részéről (pecsét, gyakorlati képzőhely által pénzügyi és
jogi ellenjegyzés)

•
•
•

Az együttműködési megállapodásban ajánlott feltüntetni:
Partnerszervezet internetcíme (amennyiben rendelkezik)
A www.dualisdiploma.hu oldalon megjelenő intézményi és vállalati kapcsolattartó elérhetőségei
(név, titulus, e-mail cím, telefonszám)
A szakmai gyakorlat nyelve
A hallgatói munkaszerződés meghosszabbításának lehetőségei (csúszás)
Főiskolai vizsganapokra hallgató részére (a vizsga napját is beleszámítva) vizsgánként előre
meghatározott munkaidő-kedvezmény biztosítása.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képzőhely általi továbbfoglalkoztatottságról rendelkező kötelezettség
A hallgatónak a képzőhelyen végzett tevékenységéről munkanapló és a szakmai gyakorlatról
félévenként készített beszámolói kötelezettsége
Hallgató igazolatlan hiányzása esetén a munkaszerződés azonnali hatályú felmondása
Hallgató kártérítési felelőssége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 56-58.
§§-ai alapján
Hallgató tanulmányi féléveinek igazolása a képzőhely felé
Hallgatói munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályok (éjszakai munka, munkaidő, pihenőidő,
próbaidő nem köthető ki, a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3)
bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók)
Hallgató javára a szakmai gyakorlat ideje alatti felelősségbiztosítás kötése
A hallgató egyéb térítési igényei (munkába járás költségtérítése, felelősségbiztosítás)
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•
•
•
•
•
•
•

Mentor által kiadott teljesítésigazolások a munkavégzéssel érintett hónapok utolsó
munkanapján a hallgató felé (a munkabér számfejtésének alapja).
Mentori összevont teljesítésigazolások és aláírt munkanapló kiadása tanulmányi félévenként a
felsőoktatási intézmény részére
A feladatok ellátásával felmerült egyéb költségek a gyakorlati képzőhelyet terhelik
A hallgató által a képzőhelyen létrehozott termék, produktum tulajdonjoga a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény 30. §-a alapján
Hallgató munka-, balesetvédelmi-, és tűzvédelmi oktatása a szakmai gyakorlat megkezdése
előtt
A szerződésből eredő esetleges jogviták rendezése az illetékes bíróságok előtt
A szerződésben nem vagy nem kellőképpen szabályozott kérdésekben irányadók a vonatkozó
jogszabályok (Ptk., Mt., Nft., szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. tv., 230/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet)

13. A nyilvántartásba vételt követően a partnerszervezet adataiban bekövetkező változásokat, a
visszalépési szándékukat minden esetben az adott intézmény felé jelezni szükséges, melyről az
intézmény az Oktatási Hivatalt írásban köteles tájékoztatni.
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