Kedves Elsős Hallgatónk!
Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a Kaposvári Egyetemre! Engedje
meg, hogy az Egyetemen induló duális képzésekkel kapcsolatban tájékoztassuk.
Amennyiben Ön szeretne
• az egyetemi képzés mellett vállalati szakemberek irányításával, „élesben”
megismerkedni hivatása legfontosabb munkafolyamataival,
•
•

egyetemi tanulmányai alatt a minimálbér 60%-nak megfelelő havi juttatásban
részesülni, valamint

friss diplomásként mintegy
munkaerőpiacra,
kérjük olvassa el rövid tájékoztatónkat.
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A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája,
amelyben minősített vállalatoknál, szervezett gyakorlati képzés keretében szerezhetnek
szakmai, tervezési, végrehajtási, üzemeltetési ismereteket, megismerhetik egy-egy vállalat
működését és kultúráját, széles szakmai kapcsolatrendszert alakíthatnak ki. A képzés révén
elhelyezkedési esélyeik javulnak, versenyképes, a munkaerőpiaci elvárásoknak minden
tekintetben megfelelő diplomát és gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek.
A Kaposvári Egyetem 2017 szeptemberétől agrár- és gazdaságtudományok képzési területen
indítja duális alapszakjait az alábbiak szerint:
Agrár- és Környezettudományi Kar: 1. Mezőgazdasági mérnöki BSc, 2. Természetvédelmi
mérnöki BSc szak
Gazdaságtudományi Kar: 1. Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc, 2. Pénzügy és számvitel BA,
3. Kereskedelem és marketing BA szak
A duális képzés ideje a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév. Tanterve a hagyományos
képzésétől abban tér el, hogy a duális hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben,
22 hetet pedig az általuk választott (szerződött) gyakorló helyen. Tanulmányaik ideje alatt az
ösztöndíjon felül vállalati díjazásban is részesülnek. Utóbbi mértéke minimum a mindenkori
minimálbér 60%-a (havonta), a képzés teljes ideje alatt.
Amennyiben a duális alapképzés felkeltette érdeklődését, lehetősége van a hagyományos
alapképzésről duális képzési formára átjelentkezni. Átjelentkezésre az általános vagy a
pótfelvételi eljárásban nappali tagozatra felvételt nyert, beiratkozott, aktív státuszú
hallgatónak lehetősége van. Ehhez egy vállalati felvételi elbeszélgetésen szükséges részt
venni, a Kaposvári Egyetem szerződéses partnerei közül kiválasztott cég(ek) valamelyikénél,
legkésőbb 2017. szeptember 15-ig.
Sikeres vállalati felvételi elbeszélgetés esetén a hallgatónak írásban kell kérelmeznie az
Egyetemen a duális képzési formára történő átjelentkezési szándékát. Amennyiben a cég és a
hallgató között legkésőbb 2017. szeptember 30-ig létrejön a hallgatói munkaszerződés is, az
Egyetem átsorolja a hallgatót duális képzésre.

A 2017/2018. tanévre szerződött partnerek listája és a vállalati felvételi eljárás részletei a
Kaposvári Egyetem (http://www.ke.hu/dualis-kepzesek), valamint a cégek honlapján találhatók
meg.
Felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségen is állunk rendelkezésükre:
Dr. Áprily Szilvia, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes – aprily.szilvia@ke.hu (AKK)
Dr. Csonka Arnold, oktatási dékánhelyettes – csonka.arnold@ke.hu (GTK)
Elérhetőek vagyunk továbbá a Kaposvári Egyetem Duális Képzés Facebook oldalán is. A
képzésről a gólyatáborban személyesen részletes tájékoztatást adunk.

Várjuk jelentkezését!

Kaposvár, 2017. július 24.
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