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A DUÁLIS KÉPZÉSRE VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

Jelen melléklet az egyes szakok duális képzési formában való oktatására vonatkozó sajátos 

rendelkezéseket tartalmazzák. 

 
Hallgatói Követelményrendszer 2. § (3) Amennyiben egy képzés duális képzésként is megszervezésre 

kerül, az adott duális képzésre vonatkozó, jelen Szabályzattól eltérő rendelkezéseket a jelen Szabályzat 7. 

sz. melléklete tartalmazza. 

 

I. RÉSZ 

A GÉPÉSZMÉRNÖKI DUÁLIS KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS 

RENDELKEZÉSEK 

 

Az érintett tárgyak csak duális rendszerben történnek meghirdetésre, a kiegészítés azon nem 

duális képzésben résztvevő hallgatókra is vonatkozik, aki a Gépészmérnöki szak bármely 

tantárgyát felveszi. 

 

A GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK HALLGATÓI 

1. §  

(1) A gépészmérnöki alapszak hallgatói duális vagy hagyományos formában tanulhatnak. 

Duális gépészmérnök-hallgató az a hallgató, aki a szakra felvételt nyert, és valamelyik 

partner vállalattal duális hallgatói szerződést köt. A gépészmérnöki képzés két formája 

közti különbség a szakmai gyakorlat lebonyolításában van. 

(2) A duális hallgatók számára a mintatanterv követése kötelező. A duális hallgatói státusz 

addig áll fenn, amíg a hallgató a mintatanterv szerint halad. 

(3) A mintatanterv szerinti haladás alól felmentést – a duális partner vállalat megbízott 

képviselője és a szakfelelős együttes támogatásával – az kaphat, aki az adott félévben 

olyan tantárgyat nem teljesít, amire a következő szemeszterben nincs ráépülő tantárgy. 

Mentesség esetén az elmaradt tantárgyat a felmentésben kijelölt határideig teljesítenie 

kell.  

 

                                                 
1
 Beiktatta a Hallgatói Követelményrendszer duális képzésre vonatkozó 7. sz. mellékletének elfogadásáról szóló 

XIII/2018. (I. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2018. I. 23. napjától. 



A DUÁLIS TANÉV RENDJE 

2. §  

(1) A szorgalmi időszak 13 hétből áll. 

(2) Az őszi félév beosztása: 

- 13 hét szorgalmi időszak, 

- 8 hét szakmai gyakorlat – első hete pótlási időszak, 

- 1 hét szünet – Karácsony és Újév között. 

A tavaszi félév beosztása: 

- 13 hét szorgalmi időszak, 

- 14 hét szakmai gyakorlat – első hete pótlási időszak, 

- 3 hét szünet. 

(3) Ha a duális vállalati partner nyári leállása indokolttá teszi, akkor a 14 hetes nyári duális 

szakmai gyakorlat megszakítható, és a szünet vagy annak egy része az üzemi leállással 

szinkronban adható ki. 

(4) Az egyetemen meghirdetett általános szünetek (rektori, dékáni szünet) az érintett 

kurzusokra akkor vonatkoznak, ha külön kiemelten megjelenik az utasításban, hogy 

Gépészmérnöki szak esetén is szünetet rendelnek el. 

(5) A nemzeti ünnepek vagy rendkívüli szünetek miatt kieső tanórákat még a szorgalmi 

időszakon belül pótolni kell. A pótolt órákon hallgatói jelenlétet nem ellenőrzik. A pótlás 

a kapacitásoktól függően a félév elején történik. 

(6) A szakhoz kapcsolódó tantárgyak esetén a zárthelyi dolgozatok megírására (tárgyanként 

maximum 2) tanórán kívüli időpontban is sor kerülhet. A pótlásokon felül 1 héten 

legfeljebb 2 zárthelyi dolgozat íratható. 

 

A KÉPZÉS ZÁRÓ, 7. FÉLÉVE 

3. §  

(1) A gépészmérnök alapszak 7. egyetemi félévének beosztása: 

- az első 6 héten a tantárgyak dupla óraszámban, 

- a 7. héten normál óraszámban kerülnek meghirdetésre. 

(2) Az aláírások megszerzéséhez szükséges pótlásokra a 7. héten van lehetőség. 

(3) Az elégtelen évközi jegyek javítására a duális gyakorlati időszak első 3 hetében kerülhet 

sor. 

(4) A duális képzés záró félévében a 7. hét után 8 hetes téli duális szakmai gyakorlatot kezd 

a hallgató, mely tartalmazza a szakdolgozat készítését. 

 

CSOPORTBEOSZTÁS 

4. §  

A mintatanterv szerint haladó diákok a kurzusokat kötött csoportbeosztással hallgatják. A 

csoportok kialakításáról a Savaria Műszaki Intézet gondoskodik. A csoportok létrehozása 

után a hallgatók a rangsorolásos jelentkezés utolsó előtti napjáig párosával igényelhetik 

az esetleges cserét (abban az esetben, ha az egyik hallgató az egyik, a másik hallgató a 

másik csoportba lett besorolva). Az így létrejövő csoportoknak az Intézet garantálja, 

hogy óraütközés nélkül a mintatanterv szerinti tárgyakat fel tudják venni. A fennmaradó 

szabad helyekre a versenyjelentkezés során kerülhetnek be a nem mintatanterv szerint 

haladó hallgatók. 



 

A VIZSGAIDŐSZAK 

5. §  

(1) A duális képzés hallgatói a vizsgaidőszak alatt szakmai gyakorlatot végeznek, erre az 

időszakra hetente 1-1 szabadnap jár. A szabadnapot adott vizsgaidőszakban, adott 

évfolyamoknál a szakfelelős jelöli ki (például: I. évfolyam – hétfőnként, II. évfolyam – 

hétfőnként, III. évfolyam – péntekenként). A duális hallgatók ezeken a szabadnapokon, 

illetve munkaidőn kívül meghirdetett időpontokban vizsgázhatnak. 

(2) A duális képzés tárgyait felvett, nem duális képzésben résztvevő hallgatókra vizsgarendi 

korlátozás nincs. 

(3) A duális képzés hallgatóinak egy kurzus első felvételekor legfeljebb három 

vizsgalehetősége van.  

 

A CV-S VIZSGA 

6. §  

(1) „A csak vizsgaalkalommal meghirdetett kurzust” (CV-s vizsgát) abból a tantárgyból 

lehet felvenni, amelyből a korábbi félévben aláírást szerzett a hallgató, de levizsgázni 

nem tudott. 

(2) A hallgatónak az első vizsgaalkalmat a félév első két hetében biztosítani kell 

(meghirdetett vizsgaidőszak alapján). Ha ez a vizsgája sikeres, akkor ebben a félévben 

felveheti a ráépülő tantárgyat (tantárgyakat).  

(3) A CV-hez tartozó további vizsgákat a félév végi vizsgaidőszakban kell meghirdetni. 

 

A ZÁRÓVIZSGA 

7. §  

(1) A záróvizsga eredménye a szakdolgozat bírálatra és a szakdolgozat védésére kapott 

jegyek átlagának valamint a záróvizsga tételeire (3 db) kapott osztályzatok átlagának 

számtani középértéke. 

(2) Amennyiben bármelyik tétel eredménye elégtelen, akkor mindhárom témaköri vizsgát 

meg kell ismételni. 
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