
Észrevételek, javaslatok a duális képzéssel kapcsolatban 
- a pályázati kiírás és támogatói döntés csak néhány hónapot biztosított a pályázat 

érdemi céljainak megvalósítására 
- nem ismert, hogy a város támogatja-e, ha igen milyen módon a duális képzés 

erősödését (pl. ösztöndíj a városban maradó mérnökhallgatók részére) 
- az időközben megváltoztatott pályázati feltételek (pénzügyi elvonás, egyetemi 

forráselvonás) tovább csökkentették az érdemi munka lehetőségeit 
- A pályázat időtartamától függetlenül a résztvevők közép- ill. hosszú távú 

együttműködés kialakítására törekednek 
- A pályázat témakörében nem szereplő, de azzal szorosan összefüggő feladatra is 

javaslat készül (duális közép- és felsőfokú oktatás kapcsolata, a moduláris képzés nem 
került bele a pályázati anyagba, holott különböző szintű képesítést biztosított volna a 
duális felsőfokú képzés irányába, a középfokú szakképzés promotálása az általános 
iskolákban, stb.) 

- A képzési bizottság javaslatai –a túlszabályozott környezet miatt- 
hatáskör/kompetencia hiányában nem biztos, hogy eljutnak a megfelelő döntési 
szintekre 

- A PTE MIK csak a projekt zárásával egy időben tudná átadni a képzési kimeneti 
követelményekre (KKK) vonatkozó kormányhatározat részleteit 

- Csak részben megoldott a gyakorlati képzők minősítése (akkreditálása) 
- A gyakorlati képzésben résztvevő cégek korainak tartják a hallgatók bekapcsolódását 

az első évtől (nincs sem elméleti, sem gyakorlati ismeretük az üzleti életről és a 
szakmai munkáról) 

- A nappali-duális képzés rendszer nem átjárható mindkét irányban 
- Kkv-k nehezen/nem tudnak megfelelni a képzési kritériumrendszernek, a legtöbbször 

kevés a humán kapacitás a gyakorlati képzés biztosításához 
- A duális képzés országos célokra fókuszál, nem veszi figyelembe a régiók eltérő 

szakmaterületi igényeit 
- Fokozott hangsúllyal kellene szerepelnie a „szoft” kompetenciáknak a duális képzés 

során(kommunikáció, time management, integrált vállalatirányítási rendszerek 
gyakorlatorientált és fakultatív tréning formájában, stb.) 

- A vállalkozások befektetésként kezelnék a duális képzésbe fektetett időt, energiát, 
pénzt, a jelenlegi szabályozás preferenciái eltérnek ettől 

- Vállalati képzési tematikák akkreditálása kizárólag adatlap alapján történt, nincs 
tematika a teljes képzési időszakra (a vállalkozások saját ismeretanyaga nem tudni, 
hogy előtérbe kerülhet-e a gyakorlati képzés során – „BOSCH” mérnök) 

- Sajnálatos, hogy a műszaki karon kívül – a pályázatban több nevesítve lett- a többi kar 
semmilyen módon nem vesz részt sem a pályázatban, sem a hosszabb távú 
együttműködés kidolgozásában 

- A Fehér Könyv kidolgozása és a Képzési Bizottságnak történő átadása gyakorlatilag a 
pályázat lezárása után válik lehetővé 

- A cégek egységes akkreditálásához a szükséges kompetenciák/követelmények 
rendszerét még mindig nem fogadták el 

- Mester tanárokra vonatkozó szabályozás kiterjesztése, ezen szakemberek bevonása az 
egyetemi képzésbe 

- a felvételi eljárás nem könnyíti, hanem nehezíti az átmenetet a duális/nappali képzés 
között (duális képzésről lecsúszott hallgatók, átjárhatóság, felvételi ponthatárok 
szigorodása, stb.) 



- IKT vállalkozások számára jelenlegi formájában drága és nehezen bevállalható a 
képzés (nincsenek egyeztetett feltételek, nem megfelelő tájékoztatás, nincs produktív 
munka az első években, stb.) 

- Szükség lenne egy marketing szemléletű ismertető anyagra, melyet a potenciális képző 
cégek és a leendő hallgatók kapnának meg 

- A középfokú duális szakképzés illesztése csak ténylegesen együttműködő helyi 
partner esetén lebetséges (TIKKZipernovszky) 

- Célszerű összevetni a duális képzés gyakorlati részének adminisztratív kötöttségeit 
nagyobb vállalkozások gyakornoki programjaival (pl. ITSH) és a bürokratikus részt 
csökkenteni 

- Nincs jogharmonizáció a vállalkozásokat kötő törvények között (felsőoktatási törvény, 
Munka Törvénykönyve – szabadságolás és távollét vezetése és elszámolása duális 
hallgatók esetében, hallgatói ösztöndíj számolási módszere, stb.) 

- Az EMMI csak részinformációkkal rendelkezik a gyakorlati képzésen résztvevők 
létszámával, foglalkoztatási módjával, szektorális képzési különbségekkel 
kapcsolatban (IKT cégek gyakornoki programjai, szerződéses megbízással dolgozó 
egyetemisták, stb.) 

- Nincs egykapus ügyintézésre lehetőség, az egyetemi ügyintézési módok jelentősen 
eltérnek (Miskolc, Pécs) 

- Az egyetemek nincsenek felkészülve a gyakorlati képzéssel összefüggő kérdések 
megválaszolására, nem gazdái a képzésnek, és ezt érzik a vállalkozások. Javítani kell a 
kapcsolattartók képzésén és a kommunikáció módján 

- Megoldást szükséges találni a duális képzésben résztvevők tanulmányi szerződésére (a 
hallgató legalább annyi ideig maradjon a vállalkozásnál, amennyi időt ott töltött a 
képzés során). Jelenleg nem lehetséges ilyen szerződés megkötése 

- A duális képzés hallgatói ugyanolyan rendszerben vizsgáznak, mint a BSc hallgatók, 
ez súrlódásokhoz vezet a hallgatóknál és az oktatóknál is 

- Olyan tárgyakat tanítanak duális képzésben, melyek vagy elavultak vagy nincs 
szüksége a vállalkozásoknak (pl. matematika túlsúlya, informatika gyorsan változó 
tematikája) 

- Kiemelten kellene kezelni a duális képzésben résztvevők nyelvi oktatását (egyetemi 
szinten sem elégséges a jelenlegi nyelvi képzés), német cégek német (és nem angol) 
nyelvtudást várnak el a duális hallgatóktól 

- Nem ismert, hogy a MAB akkreditáció megszűnése a jövő évtől milyen változásokat 
okozhat a duális képzésben (a versenyhelyzet tovább fokozódik). A duális képzés 
jelenlegi formája félkész termék – a nem megfelelő hallgató a képző intézmény 
problémája (és annak imázsát rontja) 

- Gyakorlati képzést nem lehet csak heti egy-két nap cégnél eltöltött beosztással 
folytatni, mivel a munkafolyamatok sérülnek 

- Audi és Mercedes tanszékek helyett egy helyi IT klaszter is képes lehet összefogva pl. 
programozó iskolát nyitni a helyi igényeknek megfelelően 

- Jelentősen javítani kell a vállalkozások-egyetem együttműködés formáit, sok cég költ 
tíz vagy százmilliós nagyságrendben képzésre, amit máshova is fordíthatnának. Az 
egyetem rugalmassága kétséges sok esetben 

 


