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Kooperatív képzés fogalma 

 - Nappali Bsc és Msc képzésben 
  Bsc: min. 120 kredit 
  Msc: min. 30 kredit 

- Kezdhető: 5., 6., 7., 8. félévben 
- 5., 6., félévben 1..3 nap/hét 
- 7., 8. félévben 4 nap/hét 
- Felvétel egyéni elbírálás szerint az ipari 

partnerek bevonásával (interjúk) 
 

 



Kooperatív képzés  előnyei 

• Hallgatói státusz megmarad 
• Szakmai gyakorlatot szerez, (később nagy előny a munkaerő 

piacon) 
• Cég adhatja a:  -  projekt témát, külső konzulenssel  
     - szakdolgozati témát 
         - munkahelyet végzés után 
     - nem kötelező a cégnél maradni 

 
 

           



Kooperáló partner kiválasztása 

• Cégek kiírnak kooperatív pozíciókat (pályázati forma) 
• Kar ipari partnerei köréből ajánl cégeket 
• Hallgatók önállóan hoznak partnert 

 
• Szerződést az Egyetem köt a céggel, melybe bele foglaltatnak 

a hallgatók jogai és kötelességei  
 

• Kooperatív pályázatok:  Kandó honlap 
     Intézeti honlap 
     KTTK honlap 



Tantervi előírások 

• A képzési elemek kredit értékei: 
  - 4 nap/hét gyakorlat: 20 kredit 
  - 1 nap/hét elmélet: 10 kredit 
 
  - 3 nap/hét, 2nap/hét gyakorlat esetén a kreditek  

  arányosan változnak 
 
Az elmélet és gyakorlat idejét, beosztását rögzíti a szerződés. 
Félévközi jegy – gyakorló hely adja ki 



Lebonyolítás 

• Szeptember – Január: 5 hó 
• Február – Június   : 5 hó 
• Nyári hónapok megegyezés szerint 

 
 



Kooperatív képzés finanszírozása 

• Hallgató ösztöndíjat kap 
• Mértéke a cég által befizetett összeg 60 % - a 
• Havi minimális támogatási összeg: 100.000 Ft 
• A támogatási összeg tetszőlegesen növelhető, így az ösztöndíj 

is nő 
• A képzés támogatható közvetlenül az egyetemre befizetéssel 

vagy a Kandó Alapítványon keresztül 



Kooperatív képzés vetélytársai 
• Kooperatív képzés 
• Duális képzés 
• Gyakornoki képzés 

 
• Ipari Fórum 
 Kooperatív képzés ipari támogatottsága elsöprő annak számos 

előnye miatt a duális képzéssel szemben 
 
 Kooperatív szóhasználat megjelent a kormányzati 

kommunikációban – EFOP pályázat  
   
 



Előnyök a hallgató számára 
Kooperatív képzés ipari támogatottsága elsöprő annak számos 

előnye miatt:  
  - Hallgató kurrens szakmai ismereteket kap 
  - Megismerkedik a való világ működésével valós  

  környezetben 
  -  Plusz jövedelemre tesz szert 
  - Pozíció előnyt élvez a munkaerő piacon 
  - Egyszerűsödik az átmenet a tanulás világából a munka 

  világába 
  - Segítséget kap a projekt munkák és a szakdolgozat 

  elkészítéséhez 
 

 



Előnyök a cégek és az egyetem 
számára 

• Szakmai ismeretekkel rendelkező diákot kap 
• Megismerheti képességeit, habitusát a hallgatónak 
• Az együtt töltött munka során kölcsönösen tapasztalatokat 

szereznek 
• A cég el tudja dönteni, hogy az illető megfelel e  

munkatársnak 
 

• Az egyetem nyomon követheti a hallgató előmenetelét 
• Szükség esetén közbeléphet 
• Erősíti a cég kapcsolatokat 
• Bevételre tesz szert 

 
 



Információk 

• Kooperatív szabályzat – ÓE honlapján 
• www.kando.hu 
• http://hti.kvk.uni-obuda.hu 
• http://kttk.kvk.uni-obuda.hu/ 
• temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu 

 
   Köszönöm a figyelmet 
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