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Tájékoztató segédlet szakmai gyakorlat menetéről
(A dokumentumok leadási határideje 2022. június 23, csütörtök)
Kedves Hallgatóink!
Bizonyára mindannyian tudjátok, hogy mind nappali, mind levelező munkarendű alapképzés során egy alkalommal
szakmai gyakorlatot kell teljesítenetek. Ebben a tájékoztatóban ennek a menetét, észrevételeit szedtük össze
számotokra, ezzel megkönnyítve a pandémiás helyzetben való kiigazodást. Kérünk Titeket amennyiben a leírtakkal
kapcsolatban vagy más kérdés merül fel bennetek, keressétek fel az illetékes szakmai gyakorlat felelőseiteket
kérdéseitekkel.
Először is kiket érint a szakmai gyakorlat ezen a nyáron?
FONTOS! Levelező munkarendű képzés esetén KIZÁRÓLAG a Műszaki menedzser képzésen van kötelező
szakmai gyakorlat!
A szakmai gyakorlat teljesítésének ajánlott időpontjait minden képzés mintatantervében megtalálhatjátok
(https://ybl.hu/index.php/hu/kepzeseink/71-tanulmanyi-tajekoztatok).
Építőmérnöki és Műszaki menedzser képzés esetén ez a 6. félév utáni nyarat jelenti,
mígÉpítészmérnöki képzés esetén a 4. vagy 6. félév utáni nyarat.
Van-e előkövetelménye a szakmai gyakorlatnak?
A szakmai gyakorlatnak egyik képzés esetében sincsen előkövetelménye, kizárólag 40 teljesített kredit, amit
a TVSZ-ben is megtaláltok. Viszont az Építőmérnöki képzés esetében, a szakmai gyakorlat teljesítése
kizárólag a specializációválasztás után lehetséges.
Mennyi idő a szakmai gyakorlat?
Építőmérnöki és Építészmérnöki képzés esetén 6 hét egybefüggő időtartamú szakmai gyakorlatot kellteljesíteni,
míg Műszaki menedzser képzés esetén 8 hetet.
Kiváltható-e a szakmai gyakorlat?
Igen! Erről az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje 7:13.§-nak (3)-(4) pontja rendelkezik.
Azok a –levelező, -esti, -távoktatás munkarendű hallgatók, akiknek a szakmai gyakorlat dokumentációjának
leadásihatáridejét megelőző 5 éven belül fennállt a követelményeknek megfelelő
a) munkaviszonnyal,
b) vállalkozói jogviszonnyal,
c) ERASMUS szakmai gyakorlattal
rendelkeznek, lehetőségük van szakmai gyakorlatukat ezzel kiváltani.
A nappali munkarendű hallgatóknak is lehetőségük van szakmai gyakorlatukat kiváltani 5 éven
belül fennállt a követelményeknek megfelelő fenti c) pont esetében.
A szakmai gyakorlat kiváltásához a X./6. sz. mellékletű nyomtatvány és hozzá tartozó csatolmányok
leadása szükséges.
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Melyik Oktatót kell felkeresnetek?
Építészmérnöki képzés esetén:
Fülöp István (fulop.istvan@ybl.uni-obuda.hu)
Építőmérnöki képzés esetén:
- Geotechnika és Magasépítési specializáció:
Müller Marianne (muller.marianne@ybl.uni-obuda.hu)
-Tűz- és katasztrófavédelmi specializáció:
Orsó Renátó (orso.renato@ybl.uni-obuda.hu)
-Települési specializáció:
Zsitvay Szilárdné (zsitvay.szilardne@ybl.uni-obuda.hu)
Műszaki menedzser képzés esetén:
Pósfai Péter (posfai.peter@ybl.uni-obuda.hu)
Hol lehet elvégezni a szakmai gyakorlatot?
A szakmai gyakorlatot teljesíthetitek egy, már a Karral szerződésben lévő (együttműködési
megállapodássalrendelkező) cégnél vagy egy általatok választott cégnél.

Jár-e fizetés a szakmai gyakorlatért?
Igen! A hallgatót a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, díjazás illeti, melynek mértéke
legalább a mindenkor hatályos jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65%- ának
megfelelő díjazás, a díjat a gazdálkodó szervezet fizeti.
Milyen papírok? Milyen sorrendben? Határidők?
Az együttműködési megállapodást és a hozzá tartozó 1. számú mellékletet az Intézeti Titkárságra kell eljuttatni 3
példányban. A Titkárság június 13-től június 23-ig személyesen is fogadja a hallgatókat, hétfőtől csütörtökig 9-12 és
13-15 óráig, pénteken 9-12-ig.
1. Töltsd le a kari honlapról a szükséges nyomtatványokat a szakmai gyakorlatra vonatkozóan.
(https://ybl.hu/index.php/hu/hallgatoknak/hallgatoi-nyomtatvanyok)
2.

Először fel kell keresned az általad kiválasztott céget / intézményt, hogy fogadnak-e szakmai
gyakorlatra az idén. Amennyiben fogadnak és még nem rendelkeznek együttműködési
megállapodással ( nem szerepel a listán ), úgy a nyomtatványok közül az együttműködési
megállapodás dokumentumot kinyomtatva és kitöltve, a cég / intézmény által 3 példányban
aláírva, pecsételve el kell juttatni a szakmai gyakorlat felelőseitekhez.
Az együttműködési megállapodás meglétén kívül minden esetben szükséges ezen megállapodás 1. számú
mellékletét 2 példányban kitöltve és aláírva leadni a felelős Oktatónak.
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A dokumentumok leadási határideje a 2022. június 23., csütörtök.
A Kar által aláírt példányokból később 1-1 példányt vissza kell juttatni a cég / intézmény részére.
FONTOS!
A dokumentumokat megfelelően és hiánytanul kell kitölteni, amennyiben nem vagy ebben
biztos, előtte küld el a felelős Oktatód részére ellenőrzésre.
A dokumentumokat legalább 1 nappal azelőtt adjátok le a felelős Oktatótoknál, hogy a
szakmai gyakorlat elkezdenétek.
3.

Nektek, mint hallgató szintén szerződést kell kötnötök a kiválasztott céggel / intézménnyel. Ehhez
a nyomtatványok között található Hallgatói munkaszerződést kell kinyomtatnotok 2 példányban és
általatok és a cég / intézmény által kitölteni és aláírni. Ebből egy példány téged, egy példány a céget
/ intézményt illeti meg. Ezt a dokumentumot nem szükséges bemutatni a felelős Oktatónak, viszont
kötelező megkötni.
FONTOS!
A Hallgatói munkaszerződést még azelőtt írjátok alá, hogy megkezdnétek a szakmaigyakorlatot!
Természetes az eddig említett dokumentumokat egyszerre is intézhetitek, ezzel felgyorsítva a
folyamatot.

4. Elkezditek a szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlat teljesítése során munkanaplót kell
vezetnetek, melyet megtalálsz a nyomtatványoknál.
5.

A szakmai gyakorlat teljesítésével a cégtől / intézménytől kérni kell egy teljesítést igazoló lapot és
egy kitöltött kompetencia értékelőt, melyet megtaláltok a nyomtatványoknál szintén. Ezeket el kell
juttatni az illetékes Oktatóhoz az őszi félévkezdés során 2022. szeptember 30-ig (amennyiben ezt a
cég nem teszi meg helyetted).

6.

A szakmai gyakorlat végeztével egy beszámolót kell készítenetek 10-12 oldal, minimum 8000
karakter (szóköz nélkül) terjedelemben (akár képekkel kiegészítve), melyben a megszerzett
gyakorlati és elméleti ismereteket kell megfogalmazni. A beszámoló követelményeit az Óbudai
Egyetem Tanulmányi Ügyrend VII/5. melléklete tartalmazza. Ezt a beszámolót 2022. szeptember
30-ig kell leadni a felelős Oktatónál vagy feltölteni a Moodle rendszerbe.

7.

Az őszi félév regisztrációs hete során vedd fel a Szakmai gyakorlat c. tárgyat a Neptun rendszerben.
Az illetékes Oktató az 4.-6. pontban írt dokumentumok leadását követően pedig igazolja a Neptun
rendszerben a szakmai gyakorlat teljesítését.

Készült: Budapest, 2022.02.24.

Óbudai Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi KarHallgatói
Részönkormányzat

Egyetértésben készült az Oktatási Dékánhelyettessel.
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