EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről a
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
Képviseli:
Továbbiakban Gyakorlati képzőhely,
Másrészről a
Debreceni Egyetem (DE) Gazdaságtudományi Kar (GTK)
Székhely:
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Adószám:
15329750-2-09
PIR-törzszám:
329750
AHT-azonosítószám:
230209
Statisztikai számjel:
KSH 15329750-8542-312-09
Intézményi azonosító:
FI 17198
Képviseli:
Dr. Pető Károly, dékán
Továbbiakban Felsőoktatási Intézmény között az alábbi feltételekkel
1. Az együttműködési megállapodás tárgya:
A Gyakorlati képzőhely a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. (a
továbbiakban: Nftv.) és a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban:
Szht.) valamint a Kormány 230/2012. (VIII. 28.) rendelete (a felsőoktatási
szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről) alapján a felsőoktatási intézmény hallgatói számára gyakorlati képzést
szervez.
A gyakorlati képzés a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott
gyakorlati képzés részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat
valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek
megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallgatók az intézményben vagy azon kívül, a
munkavégzéshez hasonló feltételek között, a szükséges eszközökön sajátítanak el,
azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a
képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges
képzési programok alapján folyik.
A Felsőoktatási Intézmény gyakorlati képzés szervezésére a MAG Praktikum
Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (továbbiakban MAG Praktikum Kft.) bízta meg.
Székhely:
4032 Debrecen, Tarján u. 77.
Adószám:
14577228-2-09
Statisztikai számjel:
14577228-8542-572-09
Cégjegyzékszám:
09-09-016105
Bankszámla szám:
11600006- 00000000-31937584
Képviseli:
Dékán Tamás, ügyvezető
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2. Az együttműködés módja:
A Gyakorlati képzőhely a Felsőoktatási intézmény gyakorlatigényes képzésben részt
vevő hallgatóit a megjelölt szakokról, az előzetesen egyeztetett időszakban, bontásban
és létszámban fogadja.
3. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen,
munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma
gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő
fejlesztése, az anyageszköz- technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint
a
munkafolyamatokban
a
személyi
kapcsolatok
és
együttműködés,
feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség
fejlesztése.
4. A szakmai gyakorlat helyszíne és időtartama:
A szakmai gyakorlat a Gyakorlati képzőhely telephelyein zajlik a Gyakorlati
képzőhely szakembereinek irányításával a Felsőoktatási intézmény helyi tantervében
szereplő időtartammal megegyezően.
A szakmai gyakorlat időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges szakaszait,
azok kezdő és befejező időpontját, valamint a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai
gyakorlaton részt vevő hallgatók személyes és képzési adatait ezen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
5. A Felsőoktatási intézmény kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével
kapcsolatban az alábbiak:
-

a Gyakorlati képzőhellyel együttműködve, a MAG Praktikum Kft.
képviselőin keresztül a szakmai gyakorlatos hallgatók kiválasztása,
a szükséges adatok és információk biztosítása a gyakorlati helyek
koordinációjához,
a gyakorlati félév értékelésnek megszervezése a MAG Praktikum Kft. és a
gyakorlóhely bevonásával
a hallgatók ellenőrzése, tanulmányi módszertani irányítása,
intézkedés a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában

6. A Gyakorlati képzőhely feladatai a szakmai gyakorlat megszervezésével
kapcsolatban az alábbiak:
-

a hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötése (a felsőfokú
tanulmányaikat 2012 szeptemberében és azután kezdett hallgatók esetében),
a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatása,
a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés
biztosítása,
a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyelete, irányítása,
a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazása,
a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő
értékelése.

7. A MAG Praktikum Kft kötelezettségei:
Kapcsolattartás és kommunikáció az Egyetem és a Gyakorlati képző és a
kiközvetített hallgatók között.
- Kiválasztási folyamat szervezése, melynek segítségével az Egyetemről a
Gyakorlati képző igényeinek megfelelő hallgató kerül kiközvetítésre.
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-

Részvétel a gyakorlati félév szakmai értékelésében

8. A hallgatók díjazása:
A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti,
a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti.
9. A hallgatói munkavégzés feltételei:
- A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót,
munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói
munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni.
- A hallgatói munkaszerződés vagy egyéb megállapodás alapján munkát végző
hallgató foglalkoztatása során
a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát,
munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet
lehet elrendelni,
c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell
biztosítani,
d) próbaidő nem köthető ki,
e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3)
bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.
10. Az együttműködési szerződés végrehajtásának koordinálásban
A Felsőoktatási intézményi felelős:
Név:
Dr. Bittner Beáta
E-mail:
info@magpraktikum.hu
Telefonszám:
(52) 508-444 [központ] / 88289 mellék
(52) 526-933
A Gyakorlati képzőhely szakmai felelőse:
Név:
E-mail:
Telefonszám:
A szerződésben megfogalmazott együttműködés megvalósításában a kijelölt képviselők
járnak el, de a szerződés módosítása, felmondása az azt aláíró intézményi képviselők
hatásköre.
11. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik, visszavonásig folyamatos érvénnyel.
A szerződés a szerződő felek cégszerű aláírásával lép életbe, melyet mindkét fél írásban,
30 napos határidővel mondhat fel. A szerződés a felek egyetértésével módosítható.
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12. A jelen szerződésben nem szabályozott jogi kérdésekben a 2019. évi LXXX. törvény a
szakképzésről, valamint a Ptk. vonatkozó szabályai, szakmai és szervezési kérdésekben
a Felsőoktatási intézmény honlapján (www.econ.unideb.hu) szereplő, a szakmai
gyakorlat lebonyolításával foglalkozó szabályzat az irányadó.
13. A szakmai gyakorlatos hallgatóknak fizetett díj után igénybevehető kedvezményeket a
az Szht. szabályozza.

Debrecen, 2021.06.01
.
Felsőoktatási intézmény részéről:

Gyakorlati képzőhely részéről:

………………………………
Dr. Pető Károly
dékán
DE GTK

………………………………..
Név
beosztás
gyakorlati képzőhely

………………………………
Dékán Tamás
ügyvezető
MAG Praktikum Kft
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A szakmai gyakorlat keretében a Gyakorlati hely az alábbi szakok tekintetében kíván
hallgatót fogadni

Maximum fogadható
hallgatói létszám/év

Szak
Gazdasági és vidékfejlesztő mérnök Bsc
Gazdasági és vidékfejlesztő mérnök Fosz
Vidékfejlesztési agrármérnök
Informatikus és szakigazgatási mérnök Bsc
Informatikus és szakigazgatási mérnök Fosz
Pénzügy és számvitel BA
Pénzügy és számvitel Fosz
Kereskedelem és marketing BA
Kereskedelem és marketing Fosz
Turizmus és vendéglátás BA
Turizmus és vendéglátás Fosz
Nemzetközi gazdálkodás BA
Nemzetközi gazdálkodás Fosz
Gazdálkodás és menedzsment BA
Gazdálkodás és menedzsment Fosz
Sport és rekreációszervező szak
Vidékfejlesztési agrármérnök
BA in BA (angol nyelvű képzés)

________________________
Gyakorlati képzőhely

________________________
Dékán Tamás
ügyvezető
MAG Praktikum Kft.
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