Kooperatív képzés a Mérnöki Karon
Kooperatív képzés indul alap- és mesterszakos hallgatóknak a 2018/19. tanévtől kezdődően!
Alapszakok:
élelmiszermérnök, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök, műszaki menedzser
Mesterszakok:
okleveles élelmiszermérnök, élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök, gépészmérnök, műszaki
menedzser, mechatronikai mérnök
A képzés célja, hogy a hallgatók a kötelező szakmai gyakorlaton túl, további vállalati környezetben
szerzett szakmai tapasztalatra tegyenek szert, mely elősegíti szakmai ismereteik, készségeik
fejlesztését és javítja a munkaerő piaci elhelyezkedésük esélyeit.
A hallgatók a kooperatív képzéssel érintett félévekben egyidejűleg kötelesek teljesíteni a felsőoktatási
intézményben előírt tanulmányi és vizsga követelményeket és a kooperatív partnernél végzendő
gyakorlati munkát.
A kooperatív képzésben való részvételként elismerhető szakmai gyakorlat időtartama legalább 70
munkanap (alapszak), illetve 40 munkanap (mesterszak) napi 8 órás munkaidővel számolva. Ebbe az
időtartamba nem számítható be a képzési programban előírt kötelező szakmai gyakorlat. A 70
munkanap teljesíthető műszaki képzések esetén egy, kettő vagy három félév alatt a vállalattal
egyeztetett ütemezés szerint, az 5., 6. és 7. szemeszterekben, élelmiszermérnök szak esetén, egy vagy
kettő félév alatt a vállalattal és a Mérnöki Karral egyeztetett ütemezés szerint, az 5. és 6.
szemeszterekben.
A kooperatív gyakorlat megkezdésének előfeltétele
alapszakon: 4 lezárt félév és legalább 100 kredit teljesítése
mesterszakon: 2 lezárt félév és legalább 45 kredit teljesítése
(Méltányossági kérelem beadható, ha a hallgató saját hibáján kívül nem teljesítette a feltételeket.)
o
o

A jelentkezés menete
o
o
o
o
o
o
o

igazolást kell kérni a Tanulmányi Osztálytól az előfeltételek teljesítéséről
ezzel az igazolással lehet felkeresni a partner vállalatot
amennyiben a cég fogadja a hallgatót, erről igazolást ad
a hallgató kitölti az 1. sz. mellékletben található jelentkezési lapot
a jelentkezési lapot a vállalati igazolással együtt leadja a Tanulmányi Osztályon
az elbírálás eredményét 5 napon belül megkapja
pozitív elbírálás esetén megkezdheti kooperatív gyakorlatát a vállalatnál

A kooperatív képzésbe bekapcsolódó cégek
azok a vállalatok, melyekkel duális és egyéb szakmai kapcsolata van a Karnak
a hallgató is kereshet fogadó céget, amennyiben az megfelel az előírásoknak
A kooperatív partnereink listáját megjelenítjük a honlapon és folyamatosan frissítjük.
o
o

Érdeklődés, tájékoztatás
o
o
o
o

E-mail: kooperativ@mk.u-szeged.hu
Honlapon, Coospace-en, szórólapokon, MK és MK HÖK facebook oldalán
Személyesen a Tanulmányi Osztályon
Vállalati tájékoztató napokon, ekkor a cégek képviselőivel lehet ismerkedni, beszélgetni

1. sz. melléklet

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna
oktatási és általános dékánhelyettes
Tárgy: kooperatív képzésre jelentkezés
Tisztelt Dékánhelyettes Asszony!
Alulírott

………………………………………..

(Neptun

kód:

………………),

……..…………………………………szakos hallgató 20….. hó….naptól 20.. ………….hó
……..napig kooperatív képzésre jelentkezem.
Jelentkezésemhez csatolom a …………………………….……………………… (vállalat
neve. székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) igazolását arra vonatkozóan, hogy jelen
kérelmem pozitív elbírálása esetén kooperatív képzés keretében megvalósuló szakmai
gyakorlatra fogad.
A jelentkezéshez szükséges feltételeket (2 lezárt félév, legalább 45 kredit) teljesítettem.
Kijelentem továbbá, hogy a Mérnöki Kar mesterképzésre vonatkozó Kooperatív
szabályzatában foglaltakat megismertem, és tudomásul veszem, hogy a kooperatív képzés
keretében – a tantervben előírt kötelező szakmai gyakorlatot meghaladóan – szerzett szakmai
gyakorlati tapasztalatom igazolására az SZTE Mérnöki Kara csak abban az esetben állít ki
oklevél mellékletet, ha a kooperatív gyakorlati helyet biztosító vállalat igazolása alapján napi
nyolcórás munkaidővel számolva, legalább 40 munkanapot gyakorlati munkavégzést
teljesítettem.
Szeged,

év

hó

nap
Tisztelettel:
……………..……………

Értesítési e-mail cím: ….……….………………………..
Telefonszám: …………………………………..
Bizottság döntése:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

