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Elvárások 

Klinghammer István (2013. november):  

 „Minden egyetemnek és főiskolának 
 kötelessége, hogy hozzáigazítsa oktatási 
 profilját a társadalom elvárásaihoz, vagyis 
 a társadalom számára hasznot hajtó 
 tevékenységekhez biztosítson 
 szakembereket.” 



Képzésfejlesztés 

Képzésfejlesztés            versenyképesség 
fokozása: 

– Új felsőoktatási szakképzések (FOSZ) 

– Új, korszerű szakirányok 

– Szakirányú továbbképzések indítása 

– Felnőttképzések 

– Részismereti képzések  

–  DUÁLIS KÉPZÉS 

 



Duális képzés 

• Jellemzője: közös képzési program a 
gyakorlatot biztosító vállalatokkal 

• Elméleti oktatás a felsőoktatási intézményben, 
gyakorlati oktatás a vállalatnál 

• Gyakorlat-orientált képzés 

• Lehetőségek az informatikai, a 
gazdaságtudományi, a mérnöki képzési  
te-     területen 



Duális képzés – feladat 
megosztás 

 
 

Tárgyi tudás: 
Főiskola: elméleti 
Vállalat: gyakorlati 
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A duális képzés  
 helyzete 

• Vállalatok: 

– Több gyakorlatot várnak el a pályakezdőtől 

– Készségek elvárása (csoportmunka, prezentáció, 
kommunikáció, elkötelezettség, nyelvismeret) 

• Felsőoktatás: 

– Erősen elméleti képzés 

– Oktatók mérsékelt gazdasági tapasztalata 

– A tantervek nem illeszkednek a gazdaság      

– elvárásaihoz 



Duális képzés - 
Kecskemét 

A duális képzésben résztvevő hallgatókat – a 
felsőoktatási felvételi rendszer szabályai és 
eljárásai mellett – előzetes jelentkezés alapján a 
vállalatok választják ki saját kidolgozott 
eljárásaik (tesztek, interjú, nyelvismeret 
felmérése stb.) szerint. 



Duális képzés - 
Kecskemét 

A tanulmányok idejére (BA képzésben 7 félév) a 
vállalat és a hallgató között hallgatói 
munkaszerződés jön létre, mely alapján a 
hallgató vállalja a mintatanterv szerinti 
előrehaladást, a vállalat pedig pénzbeli juttatást 
folyósít. 

Nincs kötelezettség a tanulmányok befejezését 
követő időszakra. 



Duális képzés –  
jogi keret 

A nemzeti felsőoktatásról szóló tv. nem használja 
a fogalmat. 

 

A duális képzés lényegében jelen van pl. az orvos 
és a pedagógus képzésekben. 

 

Több példa (jó gyakorlatok) Mo-n és külföldön. 

 



Köszönöm a figyelmet! 

Kalóné Szűcs Erzsébet 

kalone@ektf.hu 


