
A duális képzés gyakorlata és 
tapasztalatai   

Lambertné Katona Mónika 

Duális képzés szakmai vezető 



A duális képzés algoritmusa a PE-GKZ-én 
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A duális képzés időrendje a PE-GKZ-én 
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Teendő Mikor Érintett

Hallgatói jogviszony igazolás leadása vállalatnál 2020.09.28 Vállalatnál

Munkaszerződés megkötése 2020.09.30. Vállalat hallgató 

Regisztráció a  PE duális képzés honlapján 
https://dualis.uni-pannon.hu/reg

2020.09.30-ig Vállalati Mentor 

Duális jelenléti ív vezetése és jóváhagyása a honlapon 
keresztül
https://dualis.uni-pannon.hu

2021.01.31. Hallgató – Mentor 

Duális dokumentumok feltöltése a honlapra (időrend 
szerint minden félév végén) 
https://dualis.uni-pannon.hu

2021.01.31. Vállalat

https://dualis.uni-pannon.hu/reg
https://dualis.uni-pannon.hu/
https://dualis.uni-pannon.hu/


A duális képzés időrendje a PE-GKZ-én 
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Teendő Mikor Hol 

Projektfeladat beszámítása érdemjegybe 
- Egyeztetés oktatóval 
- Projektfeladat leadása váll-i mentornak 
- Projektfeladat leadása oktatónak
- Projektfeladat és értékelésének leadása  

2020.10.15. 
2020.12.07.. 
2020.12.07-ig (vagy 
tárgyleírásban 
meghatározott 
időpontig) 

Egyetemen
Vállalatnál
Egyetemen 

Projektfeladat  féléves teljesítése 
- Projektfeladat megbeszélése duális képzés 

szakmai vezetővel- mentorral 
- Projektfeladat leadása váll-i mentornak 
- Projektfeladat és értékelésének leadása 

2020.12.07. 

2020.01.18.
2020.01.31.

Vállalat/Egyetem

Vállalat 
https://dualis.uni-
pannon.hu

Vizsgaidőszak 2020. Egyetem

https://dualis.uni-pannon.hu/


A duális képzés gyakorlata 
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A duális képzési megvalósításának kari specialitásai: 
 A szorgalmi időszakban a hétfő a duális gyakorlati nap 
 Minden félévben 1 db projektfeladatot kell készíteni 
 A Projektfeladatokat az un. Fehér Könyvek, illetve a Egyetem-

Vállalati együttműködési megállapodás során elkészített Egyeztetett 
Duális Képzési Programok tartalmazzák 

 A vállalat adhat egyedi duális feladatot a hallgatónak. Ekkor az 
Egyetem kérése: hogy a projektfeladatot a kari szakmai vezetővel  
szükséges egyeztetnie  a cég képviselőjének (mentornak). 

 Az elvárt gyakorlati idő: a Képzési idő 80 %-a. Ez egy naptári évben 
110 nap. Egy nap: 8 munkaóra

 2020/2021 tanév I. félév dokumentumait már csak elektronikusan 
kell benyújtani. 



A duális képzés stakeholderei
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A duális képzés közreműködői

Vállalatnál 

Mentor HR-es 

Egyetemen 

Duális Képzési 
Központ – Dr. 
Utasi Anett 

központvezető 

Duális képzés 
szakmai vezető

- Lambertné 
Katona Mónika 

Duális 
koordinátor –

Csányi Tornyos 
Eszter 

Oktatók 



A legfontosabb teendők – adminisztratív  
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Teendő Mikor Hol 

Hallgatói jogviszony igazolás leadása vállalatnál 2020.09.14. Vállalatnál

Duális dokumentum hiányok pótlása (papírosan)  2020.09.30. Egyetem
CSTE, LKM 

Regisztráció a  PE duális képzés honlapján 2020.09.30-ig https://dualis.uni-pannon.hu/reg

Duális jelenléti ív vezetése a honlapon 2021.01.31. https://dualis.uni-pannon.hu

Duális dokumentumok feltöltése a honlapra (időrend 
szerint minden félév végén) 

2021.01.31. https://dualis.uni-pannon.hu

https://dualis.uni-pannon.hu/reg
https://dualis.uni-pannon.hu/
https://dualis.uni-pannon.hu/


A legfontosabb teendők – tanulmányi  
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Teendő Mikor Hol 

Projektfeladat beszámítása érdemjegybe 
- Egyeztetés oktatóval 
- Projektfeladat leadása váll-i mentornak 
- Projektfeladat leadása oktatónak
- Projektfeladat és értékelésének leadása  

2020.10.15. 
2020.12.07.. 
2020.12.07-ig (vagy 
tárgyleírásban 
meghatározott 
időpontig) 

Egyetemen
Vállalatnál
Egyetemen 

Projektfeladat  féléves teljesítése 
- Projektfeladat megbeszélése duális képzés 

szakmai vezetővel- mentorral 
- Projektfeladat leadása váll-i mentornak 
- Projektfeladat és értékelésének leadása 

2020.12.07. 

2020.01.18.
2020.01.31.

Vállalat/Egyetem

Vállalat 
https://dualis.uni-
pannon.hu

https://dualis.uni-pannon.hu/


EDKP- Projektfeladat kidolgozása 
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• 1 téma választás – általában tárgyhoz kapcsolódik 

• Tantárgyi útmutató tartalmazza, hogy az oktató a tárgyban fogad-e projektfeladatot 

• Az ajánlott projektfeladat témakörökből 3 db-ot kell választani és kimunkálni. 

A projektfeladatokról készítendő beszámoló formai követelménye:

• terjedelem: minimum 8000 karakter + ábrák + felhasznált irodalom + 
tartalomjegyzék + ábrajegyzék;

• sorköz: 1,5; margók 2 cm + a baloldalon 1 cm kötési margó;

• betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12p

• az információk forrását a dolgozat végén irodalomjegyzékben kell felsorolni

• tartalom felépítése: szöveg, kép, ábra, táblázat, felsorolás;

• a beadandó dolgozaton fel kell tüntetni: 
• az elvégzett projektfeladatot (a projektfeladat címét), 
• a partnerszervezet, a szakmai mentor nevét 
• hallgató nevét, a tanévet és a szemesztert.



EDKP- Projektfeladat kidolgozása 
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M u. 18/a. 

www.facebook.com/pe.gkz

https://www.instagram.com/pe.gkz

www.dualis.uni-pannon.hu

youtube.com/egyetemtv

http://www.facebook.com/pe.gkz
https://www.instagram.com/pe.gkz
http://www.dualis.uni-pannon.hu/

