
Tájékoztató az ösztöndíjas kooperatív képzésről 

Tájékoztatjuk ipari partnereinket, hogy egyetemünkön és a Villamosenergetikai 
Intézetben (továbbiakban: VEI) továbbra is lehetőség van a kooperatív együttműködésre. A 
kooperatív képzés továbbra is a 7. és/vagy 8. félévben zajlik, amelynek során a hallgató a 
képzést támogató cégnél szakmai gyakorlatot, valamint az egyetemen speciális elméleti 
ismereteket szerez és elkészíti a szakdolgozatát a cég és az egyetem szakembereinek 
irányításával. 

A képzés 5 vagy 10 hónap időtartamú (a félévekhez igazodik). A hét négy napján a 
hallgatók teljes munkaidőben gyakorlatot végeznek az ipari intézményeken, ahol a cég által 
előírt szakmai tevékenységet végeznek. Eközben lehetőség nyílik megismerni a hallgatók 
képességeit, terhelhetőségeit, kreativitását, megbízhatóságát, együttműködési készségét, 
felelősségvállalását és rugalmasságát. Mindezt jóval a munkaerő-piaci árak alatt és az 
állományba kerülés előtt tehető meg. Amennyiben a cég a végzés után hallgatókat tovább 
kívánja alkalmazni, megtakaríthatja a betanítási időszakot. 

A kooperatív képzés igazodik az európai felsőoktatáshoz mind időtartamában, mind 
struktúrájában. 

A képzés főbb jellemzői:  

• A kooperatív képzés a 6. félév sikeres lezárása után kezdhető meg a rákövetkező 7. 
és/vagy 8. félévben. 

• A képzés megkezdéséhez bizonyos számú megszerzett kredit szükséges, ennek 
érdekében a kari Tanulmányi Osztállyal egyeztetni szükséges még a kooperatívos 
jelentkezés előtt, hogy fennállnak-e a szükséges feltétek. 

• A kooperatív képzést cégek támogatják. Ez külön megállapodás alapján történik. 
• A képzés ideje alatt a cég szakmai gyakorlatot biztosít a hallgató számára. 

• A képzés során a hallgató a cégnél kooperatívos hallgatóként dolgozik. A munka 
feltételeit a felek a megállapodásban rögzíthetik. 

• A képzés ideje alatt a hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban marad. 

• A képzés folyamán a hallgató az egyetemtől ösztöndíjat kap. 
• Az egyetem a két félév során egy félévnyi kooperatív oktatási blokkot biztosít a 

hallgató számára, amely a hét egy napján (hétfőn vagy pénteken) kerül lebonyolításra. 
A kooperatív blokk tantárgyai vizsgakötelesek. 

• Az egyetem intézeti konzulenst biztosít a szakdolgozathoz 
• Az oklevelet betétlap egészíti ki, amely igazolja az elvégzett gyakorlatot. 

• A 10 hónapos a képzés adott év szeptember elejétől a következő év június végéig tart. 

 

Az ösztöndíjas kooperatív képzés tantárgyainak és azok szakmai tartalmának kialakításakor 
az egyetemi figyelembe veszi a cégek igényeit, javaslatát. 

 



A képzési támogatás módja: 

 

    A kooperatívos képzést támogató cég az egyetem számlájára vagy a Kandó 
Alapítványába fizetheti a támogatását.  

• Számla elleni fizetés esetén a támogatás összege a 2014-2015. tanévre (10 
hónapra)  1.100.000- Ft, 

• Kandó Alapítványi befizetés esetén (10 hónapra) 1.150.000- Ft. 

    Mindkét esetben - amennyiben 10 félévre alkalmazzák a hallgatót - lehetőség van 
egyösszegű, illetve két részletben való befizetésre. 

    A kooperatív képzés megkötéséhez szükséges dokumentumok: "Megállapodás" és 
"Kötelezettség vállalás" vagy "Adományozó levél" (alapítványba befizetés esetén) 
megtalálhatják az alábbi oldalon <<LINK>>. 

 

 

A szerződéskötés határideje: minden év május 31. 

 

A Villamosenergetikai Intézet kapcsolattartói: 

• Shauri Dávid: shauri.david@kvk.uni-obuda.hu 
• Szén István: szen.istvan@kvk.uni-obuda.hu 

 


