EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Gyakorlati képzési feladatok ellátására

amely létrejött, egyrészről a Nyíregyházi Főiskola
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
Adószám: 15329853-2-15
Bankszámlaszám: MÁK 10044001-00282895-00000000
Statisztikai számjel: 15329853-8542-312-15
Képviselő: Prof. Dr. Jánosi Zoltán
OM azonosító: FI 74250
továbbiakban Felsőoktatási intézmény,
másrészről a
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
PIR törzsszám:
Képviselő:
továbbiakban Szakmai Gyakorló hely között.
1. Az együttműködési megállapodás tárgya:
A Szakmai Gyakorló hely a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény, és az e törvény végrehajtásáról szóló
13/2008. (VII.22) SZMM rendelet, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény alapján a Felsőoktatási intézmény hallgatói számára gyakorlati képzést szervez. A
Felsőoktatási intézmény a Szakmai Gyakorló hely szakember utánpótlását segíti.
A gyakorlati képzés a Felsőoktatási intézmény képzési programjában rögzített szakmai
gyakorlatokhoz kapcsolódik Időtartama és kredit értéke a képzési programban került
meghatározásra. A gyakorlati képzés időtartamának 80 %-ában a hallgató termelésben/szakjához kapcsolódó operatív munkában végzendő gyakorlati tevékenységet végez, a
fennmaradó 20 %-ban pedig az ehhez kapcsolódó igazgatási-szervezési gyakorlati
tevékenységet végez.
2. Az együttműködés módja:
A Szakmai Gyakorló hely a Felsőoktatási intézmény hallgatóit, az előzetesen egyeztetett
időszakban és létszámban fogadja.
A pontos időtartamot, létszámot, és a hallgatók adatait tartalmazó listát minden gyakorlat
megkezdése előtt a felek kapcsolattartói írásban rögzítik a 1. mellékletet képező minta szerint.
3. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a Felsőoktatási intézményben elsajátított
elméleti tudást gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek a
…………………………………………. alapszak képzési és kimeneti követelményeinek
megfelelő ismeretek gyakorlati alkalmazására. A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb
megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

4. A szakmai gyakorlat időtartama a Felsőoktatási intézmény képzési programjában szereplő
időtartammal megegyező.
A gyakorlatok a Szakmai Gyakorló hely telephelyein zajlanak a kijelölt felelős főiskolai
oktatók ellenőrzése mellett a Szakmai Gyakorló hely gyakorlat vezetőjének irányításával.
5. A szakmai gyakorlat tárgyi feltételrendszere:
A gyakorlat lebonyolításához a Szakmai Gyakorló hely biztosítja a helyet, eszközöket.
6. A Felsőoktatási intézmény kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével
kapcsolatban az alábbiak:
 a szakmai gyakorlatos hallgatók kiválasztása,
 a hallgatók rendszeres ellenőrzése, tanulmányi és módszertani irányítása.
7. A Szakmai Gyakorló hely feladatai a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban az
alábbiak:
 a szakmai gyakorlat végzéséhez a Földrajz alapszak külső szakmai gyakorlat képzési és
kimeneti követelményeinek megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, a felsőoktatási
intézmény szakfelelősével egyeztetve,
 gyakorlatvezető biztosítása a gyakorlat teljes időtartamára,
 a hallgatók szakmai gyakorlatának irányítása, felügyelete,
 a hallgatók balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásának biztosítása,
 hallgató javára felelősségbiztosítást köt.
8. A hallgatók szakmai és egyéb kötelezettségei:
 a megjelölt időszakban a Szakmai Gyakorló hely munkarendjének betartása mellett
teljesíti a szakmai gyakorlatot a részére kijelölt munkahelyen,
 a tudomására jutott bármilyen adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel
nem közli.
9. A hallgatók juttatásai:
A Szakmai Gyakorló hely biztosítja a gyakorlatot végző hallgatók részére a tisztálkodási
eszközt, továbbá ugyanolyan munkaruhát, külön jogszabály alapján kötelezően előírt
egyéni védőeszközt, mint a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között
foglalkoztatott munkavállalót megilleti. Biztosítja a törvényben előírt, hallgatókat
megillető juttatásokat, kedvezményeket.
10. Az együttműködési megállapodás végrehajtásának koordinálásában
- a Felsőoktatási intézmény kapcsolattartója:
Név:
Beosztás:
e-mail:
Tel:

Bácskainé Dr. Pristyák Erika
főiskolai adjunktus
pristyak@nyf.hu
42/599-400/2915,
intézeti adminisztrátor: 42/599-447,
privát: 70/9356-438

- a Szakmai Gyakorló hely kapcsolattartója:
Név:
Beosztás:
e-mail:
Tel:

A megállapodásban megfogalmazott együttműködés megvalósításában az arra kijelölt
személyek járnak el, de a megállapodás módosítása, felmondása az azt aláíró
intézményvezetők hatásköre.
11. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, visszavonásig folyamatos érvénnyel.
A megállapodás a szerződő felek cégszerű aláírásával lép életbe, melyet mindkét fél írásban
30 napos határidővel mondhat fel. Felmondás esetén, a gyakorlaton résztvevő hallgatók
számára a képzés befejezésének lehetőségét mindkét fél részéről biztosítani kell. A
megállapodás a felek egyetértésével módosítható.
12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései irányadók.
13. Jelen okiratot a szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyező jognyilatkozatot, alulírott napon és helyen, 6 eredeti példányban aláírták.
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……………………………………………….. ……………………………………………….
Prof. Dr. Jánosi Zoltán
………………….
Felsőoktatási intézmény vezetője
Szakmai Gyakorló hely képviselője

…………………. Tanévben a Szakmai Gyakorló helyen gyakorlatot teljesítő hallgatók.
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