DUÁLIS KÉPZÉS
a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Karon!
Duális formában is induló szakjainkra nappali tagozaton azok jelentkezését várjuk, akik
motiváltak a teljes tanulmányi idejük alatt a gyakorlati életben való
tapasztalatszerzésre. A duális képzési rendszerű oktatás egy adott BSc, ill. MSc szak
alternatívája, amely abban különbözik a képzési kimeneti követelmények és a diploma
egyenértékűségéből eredően, hogy szakmai gyakorlatszerzéssel egészül ki.

A duális képzésről minden tudnivaló megtalálható a
www.dualisdiploma.hu és a www.felvi.hu oldalon!
A választható intézményeket, szakokat és vállalatokat a dualisdiploma.hu oldal
keresőjével és a felvi.hu-n elérhető, aktuális Felvételi tájékoztatóban tudod megnézni!
A vállalatok felvételi hirdetményeiben olvashatók a felvételivel és a vállalati szakmai
tartalommal kapcsolatos részletes információk, valamint a kapcsolattartók elérhetőségei,
amelyeket
a
DE
MÉK
Kar
honlapján
tölthetsz
le
https://mek.unideb.hu/hu/node/179!
A jelentkezés menetével és a határidőkkel kapcsolatos
https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma oldalon találod!








információkat

a

A DE MÉK Kar duális rendszerben is kínált szakjai:
élelmiszermérnöki BSc
mezőgazdasági mérnöki BSc
kertészmérnöki BSc
természetvédelmi mérnöki BSc
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc
természetvédelmi mérnöki MSc

Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc szakunk szeptemberi szemeszterben is
indul!
Az egyetemi ösztöndíj mellett a vállalatok a munkádat egész évben hallgatói
munkaszerződés alapján fizetéssel díjazzák (a kötelező minimálbér 65%-a – számold
ki!) és béren kívüli juttatásokat is adhatnak számodra.
A hallgatónk, mint jövőbeni munkavállaló és a munkáltató intenzív, rugalmas
kapcsolatának lehetősége mindkét fél számára előnyös:
- a hallgató megerősödött szakmai orientáltsága és élő kapcsolata számára az
elvárásainak megfelelő elhelyezkedése szempontjából előnyös munkaerő-piaci
pozíciót jelenthet már közvetlenül a diploma megszerzése után,
- a gazdasági szereplő működését már ismerő és alapszintű tapasztalatokkal már
rendelkező szakemberekből töltheti fel a betölthető álláshelyeit.

Időbeosztás:
Duális BSc képzés időbeosztása a MÉK Karon

1-6.
szemeszter

7.
szemeszter

Egyetemi oktatás

őszi
félév
13 hét

Vállalati gyakorlati
képzés
Egyetemi oktatás

téli vizsgaidőszak

tavaszi
félév

nyári vizsgaidőszak

8 hét*
13 hét

Vállalati gyakorlati
képzés

18 hét*

gyakorlati félév:
vállalati gyakorlati
képzés

14 hét*

* A duális képzésben évente összesen 4 hét szabadság vehető ki.
Duális MSc képzés időbeosztása a MÉK Karon*

1-2.
szemeszter
3-4.
szemeszter

Egyetemi oktatás
Vállalati gyakorlati
képzés
Egyetemi oktatás
Vállalati gyakorlati
képzés

szorgalmi
időszak
13 hét

nyári vizsgaidőszak

szorgalmi
időszak
13 hét

18 hét*, **
13 hét

téli vizsgaidőszak
8 hét*,**

9 hét
18

hét*,

**

5 hét*,**

* A duális képzésben évente összesen 4 hét szabadság vehető ki.
** MSc képzés a tavaszi és az őszi félévben is indul.

Kari duális képzési koordinátor: Dr. Kovács Elza, egyetemi docens
Elérhetőségei: Agrár Campus Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet N19 iroda
telefonszám: 52 508 444 / 88163, e-mail cím: ekovacs@agr.unideb.hu

