


 Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális 
vállalkozói szféra igényeit megismerjük  

és a Főiskolánk  meglévő képzéseit részben azok 
fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával, 

az ágazati és helyi igényeknek megfelelően alakítsuk ki.  

 

Kiemelt területek: 

Turizmus 

Borászat és gasztronómia 

Informatika 

Az EKF szerepvállalása a duális képzés 
fejlesztésben 



A pályázat szakmai tevékenységcsoportjai: 

I. Előkészítő tevékenység 
II. Intézményi együttműködések nemzetközi 

tapasztalatainak tanulmányozása, modellek 
adaptálása  saját duális képzési modell  

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 

Az EKF szerepvállalása a duális képzés 
fejlesztésben 



Képzés BSc, BA 
Szakirányú 

továbbképzés 
FOSZ Felnőtt-képzés Megjegyzés 

1 
Korszerű ételkészítési ismeretek a 

gyakorlatban 
X 

120 órás akkreditált felnőttképzés 

TISZK 

2 
Munkaerőpiac orientált vállalkozói identitás 

fejlesztése 
X 

60 órás akkreditált felnőttképzés 

TISZK 

3 
Korszerű borgasztronómiai ismeretek a 

gyakorlatban 
X 

60 órás akkreditált felnőttképzés 

TISZK 

4 Falusi turizmus X 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

FATOSZ 

5 Bortechnológus X 

6 Turizmus-vendéglátás (TV) X X X 

7 
Turizmus-vendéglátás (TV) 

Lovasturizmus specializáció 
X 30 kredit 

8 
Turizmus-vendéglátás (TV) 

Wellness-animáció specializáció 
X       30 kredit 

9 
Turizmus-vendéglátás (TV) 

Borturizmus specializáció 
X 30 kredit 

10 Bormarketing X 60 kredit 

11 Borturisztikai szakember, sommelier   X     60 kredit 

12 Digitális archívum-fejlesztő X 60 kredit 

13 Turisztikai médiafejlesztő MAC környezetben   X 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

14 Helyismereti dokumentumfilm-készítés   X 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

15 Médiainformatika   X 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

16 
Rendszergazda  

mesterkurzus 
X 60 órás akkreditált felnőttképzés 

17 Objektum Orientált Programozás mesterkurzus       X 60 órás akkreditált felnőttképzés 

18 

Programtervező Informatikus 

(PTI) Webfejlesztő és  

Mobil applikáció fejlesztő specializáció 

X 

 
X X   



• A vállalatnál/cégeknél és a felsőoktatási intézményben töltött idő 
50-50%. 

• Alternatív tanrend 

− hagyományos 

− Duális (külső gyakorlati) 

• Vállalati képviselő „mentor”- szakfelelős 

• Hallgatói szerződés: nem kötelező kötelezettség vállalás egyik fél 
részéről sem a képzés befejezése utáni időre. 

Általános információk 



7 hét vállalati 

gyakorlat

3 hét vizsga-
időszak a vállalti 

gyakorlattal 
egyidejűleg

13 hét 
főiskolai 
képzés15 hét 

vállalati 

gyakor-lat

4 hét 
szabad-

ság

13 hét 
főiskolai 
képzés

3 hét vizsga-
időszak a vállalati 

gyakorlattal 
egyidejűleg

I, III, V. félév

II, IV, VI. 
félév

A duális képzés tervezett időbeosztása 
a turizmus-vendéglátás alapszakon 



Feladatmegosztás a duális képzésben  

Intézményi feladat 

• időbeosztás elkészítése; 

• szabályzatok 
kiegészítése; 

• vállalatok/intézmények 
támogatás; 

• folyamatos 
koordináció; 

• duális hallgatók 
támogatása; 

• visszajelzés gyűjtés. 

Vállalati feladat 

• gyakorlati tanterv, 

tananyag; 

• oktatásszervezés 

(órarend) 

• oktatásmódszertan; 

• hallgatók értékelése 

(kompetencia fókuszú) 

• hallgatók finanszírozása 



Jelentkezés 

A középiskolás diák alapképzésre 
jelentkezett 

Duális jelentkezés a 
céghez 

Kiválasztási módszertan kidolgozása 

Duális jelentkezés 
az egyetemre 

Kiválasztás VÁLLALAT 

• csoportos feladat megoldás 
• nyelvismeret 

• teszt 
• interjú 

Kiválasztási kiértékelése a 
vállalatnál. 



Kiválasztás eredményének közzététele 

Központi ponthatár-húzás 

Szükséges új 
kiválasztási 
folyamat? 

Új jelentkeztetés végrehajtása a már 
felvettek köréből 

Kiválasztás végrehajtása, közzététele 

Jelentkezés 



A duális képzés bevezetésének időbeosztása 

 MEGNEVEZÉS 
Kinek a feladata 

Szervezetek Felsőoktatás Hallgatók 

Az EKF megállapodást köt a duális képzés folytatására a 
szervezetekkel. 

2015. május – június 

Benyújtásra kerülnek a Duális Képzési Tanács részére a duális 
képzés indításának engedélyezéséhez szükséges 
dokumentumok. 

  2015. június   

A felvételi tájékoztatóban feltüntetésre kerül a meghirdetett, 
"hagyományos" nem duális formájú szakok mellett 
lábjegyzetben, amennyiben a szak duális formában is indul, 
valamint a vállalati partnerek is felsorolásra kerültek 

  2016. január   

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a felvételi 
eljárás során két egymással párhuzamos szakaszból áll, az 
állami általános felvételi eljárásból (ez nem különbözik a nem 
duális szakokra való jelentkezéstől) és egy "vállalati felvételi 
szakaszból" 

    
2016. február 

15. 

A vállalat a honlapján feltünteti elérhetőségét, és saját, vállalati 
felvételi eljárásának részleteit.  

2016. 
március-

április 
  

A felvételiző felveszi a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az 
adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati 
partnerrel. Több vállalat esetén a jelentkező a számára 
legszimpatikusabbat választja ki.  

2016. március-
április 

 



A duális képzés bevezetésének időbeosztása 

 MEGNEVEZÉS 
Kinek a feladata 

Szervezetek Felsőoktatás Hallgatók 

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vesz részt a 
vállalati felvételi eljárásban. 

    2016. május 

A vállalat tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről, 
azaz hogy számára megfelel-e a jelentkező.  

2016. július 
08. 

    

A képzőhely lezárja és közzéteszi a jelentkezők felmérésének 
eredményét. 

2016. július 
08. 

    

A Duális Képzési Tanács a képzőhelyek minősítő vizsgálatát a 
felsőoktatási felvételi eljárás során elvégzi és ez alapján születik 
végső döntés a konkrét duális képzési forma elindulásáról. 

2016. július 
09. 

    

A jelentkezőnek lehetősége van, hogy az állami felvétel eljárásban 
a jelentkezési sorrendjét egy alkalommal módosítsa. 

    2016. július 09. 

Végleges ponthatárhúzás   
2016. július 

23. 
  

Sikeres felvételit követően a hallgatónak jeleznie kell, hogy duális 
formában kívánja folytatni tanulmányait.  

    
2016. 

augusztus 

A hallgatót döntését követően beiratkozáskor át kell sorolni duális 
képzési formájú szakra. 

  2016. szeptember 01-15. 

Beiratkozás és hallgatói szerződés megkötése.  2016. szeptember 01- 15. 




