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DUÁLIS KÉPZÉS AZ SZTE TTIK INFORMATIKAI INTÉZETÉN
Mi az a duális képzés?
• Hallgatóként teljesíted a hagyományos képzést az
egyetemen.
• Az egyetemen töltött idő mellett egy vállalatnál is
dolgozol a képzés teljes ideje alatt.
• A képzés az egyetem és a vállalat által közösen
kialakított tanterv szerint zajlik.
• A diplomádon fel lesz tüntetve a duális képzés, és
hogy több éves szakmai gyakorlatot is szereztél.

Miért jó a duális képzés?
• Megtudod, milyen egy cég munkavállalójának lenni, ahol komolyan számítanak rád.
• Az egyetemen tanultakat azonnal ki is próbálhatod
a gyakorlatban, egy cég éles projektjein keresztül.
• Szakmai mentor segíti a vállalati tevékenységedet.
• A szakmai tudás mellett kommunikációs és egyéb
készségeidet is fejlesztheted.
• A munkádért fizetés jár.

Mely szakokon kínáljuk a duális képzést?
• Gazdaságinformatikus BSc, MSc
• Mérnökinformatikus BSc, MSc
• Programtervező informatikus BSc, MSc
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lábjegyzetként
keresd a duális képzést az adott szakoknál.
A duális MSc képzések 2019-től indulnak.
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A duális képzés folyamata

Partnereink:

• Ahhoz, hogy a tanulmányaidat a duális képzési formában tudd lefolytatni, két dologra van
szükség:
• felvételt kell, hogy nyerj az adott egyetemi
szakra a szokásos felvételi feltételek szerint,
• jelentkezned kell egy általad kiválasztott
céghez, ahol meg kell felelned a felvételi
eljárás során.
• Jelentkezni legkésőbb a 2. félév elejéig tudsz a
duális képzésre.
• Az egyetemi tanulmányok a nappalis órarendnek
megfelelően zajlanak, kiegészülve a heti egy-két
napos vállalati időszakkal és/vagy a tömbösített
vállalati időszakkal, mely a vizsgaidőszakokat és
a nyári hónapokat foglalja magába.
• A szokásos munkavállalói jogok téged is megilletnek, például szabadság és béren kívüli juttatások.
• Bármikor úgy dönthetsz, hogy nem folytatod a
képzést duális formában, és visszatérsz a normál
tantervhez.
• A hallgatói munkaszerződésed akkor jár le,
amikor átveszed a diplomádat. A továbbiakban
sem a cégnek, sem a hallgatóknak nincs egymással szemben kötelezettségük. Jó esélyed van rá
azonban, hogy a cég „marasztal”, és mint újdonsült diplomással, új szerződést kötnek veled. Az
is előfordulhat, hogy van jobb ajánlatod, azt is
bátran elfogadhatod.
A lista folyamatosan bővül, aktuálisan lásd a
weboldalunkon.

További információk:
http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/dualis-kepzes
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/dualis_kepzes/a_dualis_kepzesrol
https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma
http://dualisdiploma.hu/

