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MI A KOOPERATÍV KÉPZÉS? 
A kooperatív képzés egy új felsőoktatási modell, amely-
ben az egyetem és a partner vállalat együttműködik  
a hallgatók gyakorlati szakmai ismereteinek megszer-
zésében. A képzésben résztvevő, egyetemi előképzett-
séggel már rendelkező hallgatók bekapcsolódhatnak  
a vállalatnál folyó szakmai munkába. 
A képzés célja:
 » az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése,  

a tudás elmélyítése,
 » a vállalat számára fontos képességek és kompeten-

ciák fejlesztése,
 » a vállalat munkaerő utánpótlásának biztosítása. 

KIK VEHETNEK RÉSZT A KÉPZÉSBEN?  
A kooperatív képzésben végzős alapszakos hallga-
tók vehetnek részt, tanulmányaik utolsó 2 félévében.  
A vállalat kooperatív pályázati felhívására jelentkező 
hallgatók közül a cég választja ki a leginkább megfelelő 
jelentkező(ke)t. Csak azok jelentkezhetnek és felvéte-
lizhetnek a képzésre, akik meghatározott számú kredi-
tet szereztek.

HOGYAN MŰKÖDIK A KÉPZÉS?  
Az egyetem és a vállalat között megkötött együttműkö-
dési megállapodás rögzíti a képzés jellemzőit, valamint 
a felek jogait és a kötelezettségeit. A kooperatív képzés 
állami szabályozástól és állami támogatástól mentes. 

 » A vállalat a hallgatóval munkaszerződést köt az 
utolsó 2 félév időtartamára, ami leginkább a rész-
munkaidős gyakornoki álláshoz hasonló.

 » A hallgató összesen 70-110 munkanapot dolgo-
zik a cégnél (heti 1-2 nap), amibe beleszámíthat a  
6 hetes kötelező nyári gyakorlat időtartama is. 

 » A hallgató munkájáért havi fizetést kap, ennek ösz-
szege a minimálbér legalább 65%-a.

 » A felvett hallgatók a gyakorlati ismereteket szakmai 
felügyelet mellett, a napi munkavégzés során sajá-
títhatják el, munkájukat a cég értékeli. 

 » A hallgatók a szakdolgozatukat a cég által mega-
dott témakörök egyikében készítik.

MI A KOOPERATÍV KÉPZÉS ELŐNYE? 
Ez a megoldás mindhárom fél számára hasznos: 
 » Az egyetem és a vállalat közötti együttműködés ki-

terjedhet a K+F tevékenységekre is, a korszerű ipari 
gyakorlat bekerül az oktatásba. 

 » A vállalat csak a számára fontos szakmai ismeretek-
re tanítja a hallgatót.

 » A kooperatív képzésben való részvétellel a cég biz-
tosítani tudja munkaerő utánpótlását. 

 » A vállalatok jelenlétükkel erősítik cégük hitelességét 
és vonzóbbá válnak a tehetséges hallgatók számára.

 » A hallgató számára a kooperatív képzés korszerű 
szakmai ismeretek gyakorlati elsajátítását teszi lehe-
tővé, a vállalattal kötött munkaszerződés a végzés 
után elhelyezkedési lehetőséget jelenthet. 
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