


 A projekt célja, hogy a főiskola meglévő 
képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával 

és új képzések indításával a regionális 
vállalkozói szféra igényeit a turisztikai és 

informatikai ágazaton belül megismerjük, az 
ágazati és helyi igényeknek megfelelően 

alakítsuk ki.  



Szakmai tevékenységcsoportok 

I. Előkészítő tevékenység 
II. Intézményi együttműködések nemzetközi 

tapasztalatainak tanulmányozása, modellek 
adaptálása  saját duális modell felállítása 

III. Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások 
fejlesztése 

IV. A felsőoktatásban kooperatív duális és 
moduláris képzési programok fejlesztése  és 
Pilot-jellegű kipróbálása 

V. Együttműködések kialakítása 
VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzés 



I. Előkészítő tevékenység 
(2013. november-december, 2014. január) 

 

• Potenciális együttműködő partnerek felkutatása és 
bevonása az előkészítésbe 

• Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 
háttérelemzések 



II. Intézményi együttműködések 
nemzetközi tapasztalatainak 
tanulmányozása, modellek 
adaptálása (2014. február-július) 

  
• Szempontrendszer  kidolgozása a modellfeltáráshoz 

(kérdőívek és mélyinterjús kérdések kidolgozása 
magyar és angol nyelven) 

• Modellek feltárása (utazás, információszerzés) 

• Eredmények összehasonlítása a hazai 
tapasztalatokkal, adaptálási lehetőségek leírása  

•  az EKF duális képzési modellje 



III. Területi intézményi és hallgatói 
szolgáltatások fejlesztése 

(folyamatos: 2014. február – 2015. szeptember) 

  • Szolgáltatások középfokú intézmények tanulói 
számára (road show, nyílt napok, oktatási kiállítások , 
kiadványok, életpálya-tervezés, stb.) 

• Hallgatói szolgáltatások felsőoktatási intézmények 
hallgatói számára (pályaorientációs rendezvények és 
szolgáltatások, kiadványok, karrier EXPO, stb.) 

• Intézményi szolgáltatások (pályaorientációs 
szolgáltatásokra vonatkozó igényfelmérés, vállalati 
kompetenciák felmérése) 



IV. A felsőoktatásban kooperatív 
duális és moduláris képzési 

programok fejlesztése   
és Pilot-jellegű kipróbálása  

(2014. július – 2015. január: képzésfejlesztés,  
2015. február- szeptember: kipróbálás) 

  • Regionális-térségi munkaerő-piaci igényekre 
koncentráló képzésfejlesztés és akkreditációs eljárások 
kezdeményezése 

• Munkaerő-piac orientált vállalkozói kompetenciák 
fejlesztése 

• Gyakorlati helyekkel való regionális együttműködés 
megalapozása 

• Képzők képzése  (tréning és oktatási segédanyagok) 
• Informatikai háttér fejlesztése 



Képzés BsC, BA 
Szakirányú 

továbbképzés 
FOSZ 

Felnőtt-
képzés 

Megjegyzés 

1 Chef de partie X 
120 órás akkreditált 
felnőttképzés TISZK 

2 
Munkaerőpiac orientált vállalkozói 

kompetenciák fejlesztése 
X 

60 órás akkreditált 
felnőttképzés TISZK 

3 Sommelier  X 
60 órás akkreditált 
felnőttképzés TISZK 

4 Falusi turizmus X 
60 órás akkreditált 

felnőttképzés FATOSZ 

5 Eredetvédelem és borkultúra X 60 kredit 

6 Bortechnológus X 

7 
Turizmus, vendéglátás  
(meglévő dualizálása) 

X X 

9 
Borturizmus szakirány  
(meglévő dualizálása) 

X 30 kredit 

8 Gasztronómiai menedzser X 60 kredit 

9 Bormarketing X 60 kredit 

10 Egészségturisztikai szakember X 60 kredit 

11 
Helyismereti dokumentumfilm-

készítő 
X 60 kredit 

12 Turisztikai média informatikus X 60 kredit 

13 Repozitórium-fejlesztő X 60 kredit 

14 Turisztikai információbróker X 60 kredit 

15 
Szoftverfejlesztő szakirányú 

továbbképzés 
X 60 kredit 

16 
Mesterkurzusok informatikából 

(rendszergazda, OOP) 
X 

60 órás akkreditált 
felnőttképzés 

17 Webfejlesztő X 

18 
Térségi turisztikai desztinációs 

menedzser 
X 



A képzési programok fejlesztések az alábbi lépésekből áll: 
• helyzetelemzés, 
• humánerőforrás vizsgálat, 
• tanterv elemzés, 
• tananyagok meglétének vizsgálata, 
• képzések tervezése, 
• tanegységek tervezése, 
• tananyagfejlesztése, 
• digitalizálás, 
• akkreditáció. 



V. Együttműködések kialakítása 
(folyamatos: 2014. február - 2015. szeptember) 

 

  • Az együttműködés modelljének megalkotása 

• Gyakorlati helyek konferenciái (2 alkalommal) 

• Céges szakmai fórumok  

• Szakmai hálózatot kezelő adminisztrációs rendszer 
kiépítése 

• A régióban működő klaszterek és más 
együttműködési formák feltérképezése 



 
VI. Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés 

(folyamatos) 

 
• Gyakorlati oktatási eszközpark kialakítása, ahol a 

szakoktatók felügyelete mellett a hallgatókat a külső 
gyakorlati helyeken való munkára lehet felkészíteni  

  

 Eszközbeszerzések: laptopok, projektorok, szoftverek, 
vetítővásznak, rendezvénytechnikai eszközök, 
tanszállodai eszközök és további kis értékű beszerzések. 



GYŐRI TANULMÁNYÚT 
2014. május 8-9. 

• A tanulmányúton  látogatást tettünk a győri Széchenyi István 
Egyetemen, és a Nyugat-magyarországi Egyetem – szintén Győrben 
működő – Famulus Tanszállodájában. 

• A látogatás célja a projekt célkitűzéseihez igazodva a hazai 
gyakorlatorientált képzési modell tanulmányozása volt.  

• Résztvevő kollégák:   

   1. Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya – projektmenedzser  

   2. Dr. Csáfor Hajnalka – szakmai vezető 

   3. Kalóné Szűcs Erzsébet – osztályvezető, Felvételi és   
               Képzésszervezési O. 



A Széchenyi István Egyetemen vendégei voltunk egyrészről: 

• a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tanulmányi 
ügyekért felelős dékánhelyettesének Dr. Szalka Évának,  

• és fogadott minket Dr. Rechnitzer János professzor is, 
aki az elmúlt 4 évben az egyetem rektorhelyettese volt, 
most pedig a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskola vezetője. 

 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Széchenyi István Egyetem 

 



A gyakorlatorientált képzés rendszere: 
• Ötlet  - szenátusi határozat – választható formában 
• Munkaadók bevonása a Karrieriroda segítségével, és már meglévő 

intézményi kapcsolatokra támaszkodva e-mail-ben történik 
• Hallgatók – gazdálkodási és menedzsment BA szakosok 
• Nem szeretik a „duális” kifejezést, inkább gyakorlatorientált képzésnek 

nevezik 
• Bizonyos feltételek teljesítése esetén már a 6. félévben kimehetnek 

gyakorlatban, miközben egyéni tanrenddel (és E-learning-es tananyagok 
segítségével) teljesítik a tanulmányi kötelezettségeiket is, úgy, hogy ez 
oktatásszervezési problémát sem okoz, majd a 7. féléves gyakorlat jön, 
így egy teljes évet töltenek el a gyakorlati helyen 
 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Széchenyi István Egyetem 

GTK 1/4 
 



• A részvétel feltételei szigorúak, csak azokat engedik ki, akik 
várhatóan a 7. félévben végezni fognak 

• Külön szabályzatot nem alkottak, és TVSZ-t sem módosítottak 
• A hallgató ilyen módon 1 éves szerződést köt a munkaadóval, 

amely tartalmát az egyetem nem ismeri 
• A hallgató a gyakorlati idejére fizetést kap 
• az egyetem és a munkaadó is kötnek megállapodást, azonban a 

felek semmilyen anyagi kötelezettséget nem vállalnak 
• A gyakorlat teljesítését szövegesen és 3 fokozatú skálán 

értékelik, ami a NEPTUN-ban rögzítésre kerül 
 
 
 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Széchenyi István Egyetem 

GTK 2/4 
 



A hallgatók: 
• nagyon örülnek a lehetőségnek, 
• motiváltabbak a lehetőségnek köszönhetően,  
• érzik, hogy a hosszabb szakmai gyakorlat számukra 

versenyelőnyt jelent,  így elhelyezkedésük is könnyebb 
lesz,  

• arra számítanak, hogy sokuk a gyakorlati helyen 
helyezkedik el a diploma megszerzése után, 

• már a 6. félévben megkeresik a tandíjukat és 
hozzájárulnak a megélhetési költségeikhez. 
 
 
 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Széchenyi István Egyetem 

GTK 3/4 
 



A munkaadók: 

• szintén nagyon örülnek a lehetőségnek, 

• mindenféle rábeszélés nélkül éltek a hallgatók 
fogadásának a lehetőségével, 

• érzik, hogy a piacinál alacsonyabb bérért kaphatnak 
így munkaerőt, akit saját igényeikre formálhatnak, 

• számítanak rá, hogy a „bevált” gyakornokokat a 
későbbiekben foglalkoztassák. 

 

 

 

 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Széchenyi István Egyetem 

GTK 4/4 
 



A volt rektorhelyettes tanácsai: 
• A vállalatokkal való kapcsolattartásban fontos a folyamatos kommunikáció 

(meghívások, felkérések, díjak, kitűntetések, avatások, stb.) + személyiség! 

• Fontos az önkormányzat bevonása, a vállalat – önkormányzat – 
felsőoktatási intézmény hármasa lehet igazán gyümölcsöző. 

• Fontos törődni a kis- és középvállalkozásokkal is. 

• A jó vállalati kapcsolattartáshoz szükséges: TT iroda, diplomás 
pályakövetés és karrierirodai szolgáltatások 

• Jól működik, ha egy „alapot” hoznak létre, és a cégeknek innen lehet 
gyakornokokat igénybe venni, a hallgatók pedig ebből az alapból kapnak 
ösztöndíjat.  (mentorok) 

 

 

 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Széchenyi István Egyetem 

Dr. Rechnitzer János 
 



A képzés rendszere: 
• A szálloda (200+350 fő) PPP konstrukcióban épült, egy Kft. bérli, és 

szerződés alapján turizmus-vendéglátás BA szakos hallgatók üzemeltetik 

• A gyakorlat a II. félévben kezdődik egy kéthetes konyhai- éttermi 
gyakorlattal (ezt igazolt hiányzásnak tekintik) majd a 7. félévben 
összefüggő gyakorlatra kerül sor, ahol minden munkafolyamattal 
megismerkednek a hallgatók valós piaci környezetben (probléma a 
hétvégi és éjszakai munkavégzés) 

• A szakmai gyakorlat feltételeit, módját, stb. a TVSZ rögzíti 

• A hallgatók a jogszabályban rögzített díjazásban részesülnek, jelenleg a 
minimálbér 15%-át kapják hetente 

 

 

 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

FAMULUS Tanszálloda 1/2 
 



A képzés rendszere: 
• A diákok a gyakorlat megkezdése előtt ún. lojalitási szabályzatot 

írnak alá (megjelenés, viselkedés, stb.) 
• A hallgatók értékelése havonta történik, a teljes gyakorlatra egy 

érdemjegyet kapnak 
• Az érdemjegyet a szaktanszék erre kijelölt kapcsolattartója rögzíti a 

Neptun-ba, elégtelen jegy esetén a gyakorlatot meg kell ismételni 
• A szálloda igazgatója az elméleti oktatásban, tanterv-fejlesztésben 

is részt vesz, és javaslatokat tesz 
• A végzett hallgatók elhelyezkedését is segíti a szálloda vezetése 

kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül. 
 
 
 
 

 
GYŐRI TANULMÁNYÚT 

2014. május 8-9. 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

FAMULUS Tanszálloda 
 



Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Csáfor Hajnalka  
szakmai vezető 

hcsafor@ektf.hu  
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