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A Pannon Egyetem célja:
minőségi képzés

kiemelkedő szakmai gyakorlattal
mennyiségi és minőségi téren egyaránt

a vállalati partnerek együttműködésével.
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2015:
• 3 Kar (Georgikon, MK, MIK)
• 4 alapszak (gm, km, villm, szőlész)
• 16 partner (ALCOA, Balluff …)

2016:
• + 1 Kar (GTK, Georgikon, MK, MIK)
• 4 kampusz
• 20 alapszak, 5 mesterszak
• 75 partner

2017:
• + 3 mesterszak
• 97 partner

2018:
• 120 partner
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A hallgató a képzés teljes ideje során közel annyi időt 
tölt vállalatnál, mint az egyetemen.

DKT javaslata: a vállalati idő min. 80% kell legyen.

Összesen ~2200…2700 óra

1 MENNYISÉGI KRITÉRIUM

A vállalatnál töltött idő során módszeres 
gyakorlatot/munkatapasztalatot

kap a hallgató a vállalattól.

2 MINŐSÉGI KRITÉRIUM

A hallgató a vállalattal munka jellegű jogviszonyba 
kerül (hallgatói munkaszerződés), már az első 

szemesztertől.

3 JOGI-ADMINISZTRÁCIÓS KRITÉRIUM
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• hallgatók részéről
o díjazás (a teljes képzés ideje alatt legalább a minimálbér 60%-a havonta)
o munkatapasztalat, speciális szakmai ismeretek
o szakmai kapcsolatok, referenciák
o jobb elhelyezkedési lehetőség a munkaerőpiacon

• vállalatok részéről
o a vállalat igényei szerinti specializált, gyakorlati ismeretekkel rendelkező végzett hallgató
o szoros együttműködés a képzésben a felsőoktatási intézménnyel
o lehetőség K+F+I együttműködések kialakítására
o a duális hallgató értékteremtő feladatokat is végezhet

• felsőoktatási intézmény részéről
o szorosabb szakmai kapcsolatok kialakítása a vállalati partnerekkel
o a képzések gyakorlati jellegének erősödése, aktuális technológiák oktatása
o lemorzsolódás, képzési idő csökkentése a hallgatók motiválása miatt



1. „Soft készségek” megtanítása
2. Specifikus gyakorlati képzés
3. Mentorált egyéni feladatok (munka)
4. Önálló (projekt-) munka

Nyelvi kurzusok, 
szakmai 
workshopok, 
készségfejlesztő 
gyakorlatok, 
munkavégzés 
képességének 
fejlesztése, stb.

Adott vállalat 
termékei, 
technológiája, 
rendszerei, 
modern szakmai 
ismeretek, stb.

„Mester-tanítvány” 
reláció, senior
szakember mellett 
„figyelve tanulás”

Feladattól a 
megoldásig: 
munkavégzés 
tervezése, 
információk, 
szakmai munka, 
partner-
kapcsolatok, 
munkakapcsolatok
, stb.
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Dr. Utasi Anett
dkk@uni-pannon.hu

30/648-9020
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