


 A hagyományos és a duális rendszerű képzések közötti 
legnagyobb különbség az, hogy a hallgató az elméleti 
ismereteiket a képzésben résztvevő szakmai partnereknél, valódi 
munkahelyen elmélyíti, gyakorlati praktikákkal, módszerekkel 
ismerkedik meg; 

 

 A hallgató már a főiskolai éveik alatt megszerzi a munkaerőpiac 
által elvárt készségeket, megismeri a turizmus-vendéglátás 
területén működő vállalkozások kultúráját, valódi gyakorlati 
környezetben szocializálódik, szakmai kapcsolatrendszert épít ki.  

A duális képzés lényege 



 
 

 
Időbeosztás 

 Az I. III. és V. félévben: szeptember 2. hetétől (2016-ban 09.12) 
december elejéig (2016-ban 12.02-ig) intézményi képzésben: 13 hét. 

 December második hetétől (2016-ban 12.05.) 7 hét a gyakorlati 
helyen (2017-ben: 01.20). 

 A képzés II. és IV. félévében az intézményi képzés szintén a 
hagyományos BA alapszakon tanulókkal együtt február 2. hetétől 
(2017-ben 02.06.) 13 hét (2017-ben 05.08.). 

 Május 3. hetétől (2017-ben 05.22) 15 héten keresztül a gyakorlati 
helyen történik (2017-ben 09.04-ig). 

 A képzés utolsó, VII. félévben a hallgató 10 hetet a gyakorlati helyen 
tölt + 3 hetet intézményi képzésben. Ezt követi a záróvizsga. 
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Időbeosztás – Programtervező informatikus szak 

• A duális szakon tanuló hallgató a szemesztert az I. – IV. félévekben a 
hagyományos BA alapszakon tanulókkal együtt végzik szeptember 2. 
hetétől (2016-ban 09.12) december elejéig (2016-ban 12.16-ig), a 
tavaszi félévekben február 2. hetétől május közepéig. A hivatkozott 
félévekben a főiskolán töltött idő: 15 hét.  

• A pénteki napokat, valamint az őszi, tavaszi és a téli szünetet a 
képzésben résztvevő hallgató a gyakorlati helyen tölti a 
vizsgaidőszakkal együtt (9 hét.) 

• A képzés V. félévében 6 hetet tölt a hallgató a főiskolán (a 15 hétből a 
hétfő és a keddi napokat), 17 hetet a gyakorlati munkahelyen.  

• A képzés utolsó, VII. félévben a hallgató 5 hetet tölt a főiskolán (a 11 
hétből a hétfő és keddi napokat), 11 hetet a gyakorlati helyen. Ezt 
követi a záróvizsga. 



 
 

 
Időbeosztás – Programtervező informatikus szak 

Ez a teljes képzés egészére vetítve (figyelemmel az utolsó szemeszterre 
is): 
• intézményi képzésben 71 hét, 
• a duális képzésben résztvevő szakmai gyakorlati helyen 64 hét (az 

intézményi idő 90,1 %-a), 
• szabadságon 12 hét. 
A szakmai gyakorlati helyek 10%-ot fenntarthatnak az év folyamán, hogy 
a gyakorlaton töltött hetek terhére a hallgató foglalkoztatásán 
módosíthassanak.  



Köszönjük a figyelmet! 

Dr. Molnár Csilla 
TV szakfelelős 

 molnar.csilla@ektf.hu  
 

Dr. Király Sándor 
modulvezető 

ksanyi@aries.ektf.hu 
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