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Duális Hallgatói Workshop



Program

• Dékáni Köszöntő – Dr. Németh István 

• Duális képzés gyakorlata és tapasztalatai – Lambertné Katona Mónika

• Kérdések-válaszok 



2020/2021 Tanév II. félév duális időrendje 

Határidők 2020/2021. 2. félév

Hallgatók számára

1. 2021.02.15

2. 2021.03.01

3. 2021.02.15-2021.08.31.

Projektfeladat  megbeszélése az oktatóval és a vállalati mentorral
 legkésőbb 2021.03.19.

(illetve a tantárgyi tematikában leírt határidőig)

Projektfeladat leadása a vállalati mentor részére 
 legkésőbb 2021.05.14.

(illetve a tantárgyi tematikában leírt határidőig)

Projektfeladat leadása a az oktató részére 
  legkésőbb 2021.05.14.

(illetve a tantárgyi tematikában leírt határidőig)

Projektfeladat  vállalati  mentor általi értékelése legkésőbb 2020.05.21.

Oktató és Duális mentor által értékelt projektfeladat feltöltése a 

https://dualis.uni-pannon.hu/ felületen 
 2021.05.21.

Projektfeladat  megbeszélése duális képzés szakmai vezetővel és a 

vállalati mentorral, ha a hallgató nem kér érdemjegybe beszámítást
 2021.05.14.

Projektfeladat leadása a vállalati mentor részére  2021.08.16.

Projektfeladat  vállalati értékelésének elkészítése  2021.08.31.

Projektfeladat feltöltése a  Duális képzés https://dualis.uni-pannon.hu/ 

felületen 
 2021.08.31.

5.   2021.08.31. 

Ssz. Feladatok

Dokumentumok feltöltése a https://dualis.uni-pannon.hu/: 

1. Intézményi- Vállalati Együttműködés értékelése 

2. Hallgatói portfólió 

3. A partnerszervezeti munkavégzés hallgatói értékelése 

4. Vállalati projektértékelés 

5. Jelenléti ív 

Duális  vállalati gyakorlat  

(részben előbb is teljesíthető a hallgató és a cég egyéni megállapodása alapján)

4.a

Projektfeladat érdemjegybe 

beszámítása esetén 

(opcionális)

4.b

Ha a projektfeladat 

érdemjegybe nem kerül 

beszámításra

Hallgatói jogviszony igazolás leadása vállalatnál

Munkaszerződés megkötése és leadási az Egyetemen 



Projektfeladat – témaválasztás

Tantárgyi útmutatók 
alapján

• Tantárgyi beszámítás 

• Tantárgyhoz 
kapcsolódóan 

EDKP alapján 

• Bármely EDKP-ban
szereplő projektmunka 

• Kari honlap: Hallgatói 
dokumentumok/Duális 
dokumentumok 

Egyedi projektfeladat

• Vállalati projektmunka  

• Engedélyeztetés a kari 
szakmai vezetővel 

Tanulmányi félévente 1 db projektfeladat készítése! 
Dokumentálás: https://dualis.uni-pannon.hu

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


Projektfeladat – témaválasztás
Projektfeladatok tipikus címek:
- A Pannon Fejlesztési Alapítvány helyzetértékelése és tevékenységének bemutatása
- A Polmetal Pruszynski Kft. ügyviteltámogató rendszerének elemzése 
- Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. környezetelemzése, tevékenységének bemutatása
- A Flextronics International Kft. szervezeti folyamatainak elemzése
- A  munkaerőfelvétel legfontosabb lépései a Zalaco Zrt. Életében
- Szent László Kórház pénzügyi folyamatainak elemzése
- A vállalkozás általános pénzügyi folyamatainak és adókötelezettségeinek elemzése
- A Flex International Kft. elemzése vállalati életciklus modellek alkalmazásával
- A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezetés-szervezés szemléletű bemutatása
- A Szabadics Zrt. marketing fókuszú bemutatása
- CRM-mel az APZ-s élmény-teremtés útján 
- Duális hallgatók értékteremtő ereje
- Gyártástervezés vevői előrejelzés alapján egy termelő nagyvállalatnál
- A "Család Barát Munkahely" Projekt bemutatása
- A DAF készletkezelő programjának gyakorlati alkalmazásának bemutatása 
- Egy családi vállalkozás növekedési sajátosságai a Szabadics Zrt. példáján keresztül
- Társadalmi és gazdasági hatásmérés a Zalavíz Zrt. GINOP 6.1.5-17-es pályázatához



A duális képzés online dokumentálási 
rendszerének működtetése 

Tapasztalatok: 
- Tanulási folyamat
- A feltöltött dokumentumok hiányosak 
- A feltöltés során a dokumentumok elnevezése pontatlan
- Az online felületen történő feltöltés esetén is kötelezettség az időrend betartása 

Jövőbeli együttműködés 
- Együttműködéssel tudjuk csak hatékonyan működtetni rendszert 
- Kérjük az időrendben meghatározott határidők betartását.
- A feltöltött anyagokat archiváljuk 
- A jövőben is ezen dokumentumok alapján készítjük el a duális tanúsítványokat! 



Egyebek 

Ösztöndíj felhívások
- „Befektetés a Jövőbe” – ZFOK ösztöndíj (5 000 Ft/hó) 

- PE GKZ Duális Ösztöndíj  
- Kiírás: 2021.03.29. 
- Pályázat benyújtása: 2021.04.15. 
- Döntés: 2021.04.30. 
- Kifizetés 2020. május (100 000 Ft/fő) 



KÖSZÖNJÜK 

A FIGYELMET!
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