
 

 

 

 
Tisztelt Partnerünk ! 

 
Megtörtént a hallgatók besorolása a 2020/21 tanév kooperatív képzésére, figyelembe véve a 
hallgatókkal létrejött előzetes megállapodásokat. A pótbesorolás folyamata is hamarosan lezárul, 
azonban azzal már nem kívánjuk tovább késleltetni a képzés előkészítésének elindítását. 

Önök (a Vállalati kapcsolattartó és Helyettese, a vállalati Konzulens, a tanszéki Témavezető és a 
Hallgató) egy külön levélben értesítést kaptak a végleges Vállalat-Téma-Hallgató összerendelésről a 
következő tanévre. A Hallgatónak fel kell keresnie a Konzulenst és/vagy a Vállalati kapcsolattartót 
annak érdekében, hogy kölcsönösen megismerhessék egymást, valamint elinduljon a Hallgató 
munkaszerződésének előkészítése a kooperatív képzésre. A korábban már megkötött együttműködési 
szerződés formájától függően (BME-Vállalat vagy BME-Iskolaszövetkezet-Vállalat) a munkaszerződést 
vagy Önök kötik meg közvetlenül a Hallgatóval, vagy mindez az Schönherz Iskolaszövetkezet 
közvetítésével történik. Kérjük, hogy a szerződést a korábban megállapodott feltételek szerint 2020. 
augusztus 31-ig, a következő tanév indulásáig megkötni szíveskedjenek. Az ehhez kapcsolódó 
tájékoztató és a Kooperatív képzés szabályzata honlapunkon továbbra is elérhető. 

A képzés ideje alatt a témát a vállalati Konzulens irányítja, a hallgató tevékenységét az Egyetem 
oldaláról a Témavezető kíséri figyelemmel. Javasoljuk a Konzulens és a Témavezető mielőbbi 
kapcsolatfelvételét a megfelelő folyamatos együttműködés kialakítása érdekében. A hallgatónak 15 
napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Konzulenssel, ennek megtörténtét a Portálon igazolja a 
Konzulenstől kapott titkos kóddal. A kód megtalálható a Konzulens számára a Kooperatív portálra 
belépve az adott téma adatainál, a témára besorolt hallgató sorában „kapcsolatfelvételi kód” néven. 
A Témavezetővel a hallgatónak legkésőbb a következő félév indulásáig (2020. szeptember 7-ig) kell 
felvennie a kapcsolatot. 

A Kooperatív képzés szabályzata részletesen leírja az első félévben az Önálló laboratórium tantárgy 
keretében elvégzendő feladatokat (9. §). A félév indulásakor a Konzulens részletes feladatkiírást készít 
a hallgató számára a félév során elvégzendő feladatokról, ezt a kiírást mind a Témavezetőnek, mind a 
Hallgatónak el kell fogadnia, és ez a dokumentum feltöltésre kerül a Kooperatív portálra is. A félév 
alatt a hallgató heti gyakorisággal munkanaplót vezet a Portálon tevékenységéről, melyet szintén 
hetente a Konzulens igazol, a Témavezető pedig folyamatosan figyelemmel kísér. A 9. oktatási hét 
végéig a hallgatónak félidős jelentést kell készítenie, melyet Konzulense és a Témavezető fogadnak el. 
A féléves munka írásos beszámolóval és egy prezentáció elkészítésével/megtartásával zárul a 
vizsgaidőszak végén. A hallgató féléves tevékenységének elfogadásához a névleges munkaidő (ez az 
első félévben 480 óra) legalább 80%-ának igazolása és a Konzulens pozitív értékelése szükséges, a 
konkrét osztályzatot a Konzulenssel történt egyeztetést követően a Témavezető adja a Hallgatónak. 
Fenti folyamatok egyszerű adminisztrálásának lehetőségét a Portálon alakítjuk ki, ez a fejleszés még 
folyamatban van. A félév indulásakor a felület kezeléséről tájékoztatót küldünk. 

Kérjük vállalati partnereinket, hogy a fenti folyamatok lebonyolításához a Kooperatív portálra lépjenek 
be, ismerjék meg annak kezelését, tartsák és tartassák be a hallgatókkal szigorúan az előírt 
határidőket. Az egyes időszakok lezárulta után a Portál a beavatkozások lehetőségét lezárja, ilyenkor 
már csak a kari adminisztrátorok tudnak beavatkozásokat végezni a felületen. 

Munkájukat sikeres együttműködésünk reményében előre is köszönjük ! 

Üdvözlettel 

Budapest, 2020. július 15. 

Dr. Charaf Hassan 
dékán s.k. 

https://www.vik.bme.hu/document/3160/original/Forum_CH20200219.pdf
https://www.vik.bme.hu/document/3159/original/5_2020%20D%C3%A9k%C3%A1ni%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20-%20A%20kooperat%C3%ADv%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szab%C3%A1lyzata.pdf
https://kooperativ.vik.bme.hu/
https://www.vik.bme.hu/document/3159/original/5_2020%20D%C3%A9k%C3%A1ni%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20-%20A%20kooperat%C3%ADv%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szab%C3%A1lyzata.pdf
https://kooperativ.vik.bme.hu/


2 

 

Melléklet: A BME VIK kooperatív képzés előkészítésének menetrendje1 

 

1) 2020.03.23: A keretszerződés megkötésének elindítása, az értesítő levél kiküldése. 

2) 2020.04.10: A cégszerűen aláírt szerződések beérkezése (melléklettel). 

3) 2020.04.24: A felkínált témák meghirdetése a hallgatók számára. A témaleíráshoz a cég 
oldaláról konzulens, az egyetem oldaláról témavezető lett már hozzárendelve. 

4) 2020.04.24: Elérhetővé tesszük a cégek számára is a VIK Kooperatív Portált a bemutatkozási 
– megállapodáskötési folyamat segítésére a cég és a hallgató között. 

5) 2020.04.25-től: A hallgatók a Kooperatív Portálon található információk alapján felveszik a 
kapcsolatot a számukra érdekes témát meghirdető cégekkel, bemutatkoznak 
(elektronikusan vagy személyesen, a cég előírása szerint). A hallgatók a 
megadott kapcsolattartóval és/vagy a megadott konzulenssel veszik fel a 
kapcsolatot és a cég előírásai szerint járnak el. 

6) 2020.04. vége: Bemutatkozó börzét terveztünk a cégek számára, azonban erre a jelenlegi 
járványügyi helyzetben nem lesz lehetőség. Karunk vállalta, hogy a cégek által 
megküldött 2-3 oldalas (A5) tájékoztató elektronikus flyer anyagot közzétesszük 
honlapunkon a hallgatók tájékoztatása érdekében. 

7) 2020.05. eleje: A BME által is aláírt szerződéspéldányok visszaküldése a vállalat számára (a BME 
3 példányt tart vissza magának). 

8) 2020.07.06: A témaválasztás lezárulása. 

9) 2020.07.15: A megállapodást nem kötött hallgatók esetében a kapcsolat létrejöttének 
segítése a fennmaradt témákra a cégek és a hallgatók között. 

10) 2020.07.15: Besorolás a kooperatív képzésre. Ehhez szükséges a hallgató és egy cég között 
adott témára megkötött, a VIK Kooperatív Portálon regisztrált megállapodás, 
valamint hogy a hallgató a jelen féléves tanulmányi eredményei alapján 
besorolható legyen. Jelenleg csak bízunk abban, hogy eddig az időpontig a félév 
vizsgaidőszaka lezárható lesz. 

11) 2020.07.31: A hallgató felveszi a hozzá rendelt (besorolt) céggel a kapcsolatot és elkezdik 
előkészíteni – iskolaszövetkezet bevonásával, vagy anélkül – a hallgató 
gyakorlati képzésére vonatkozó munkaszerződés megkötését. 

12) 2020.09.01: Szerződéskötési időszak lezárulása. Megkezdődik a kooperatív képzés. 

13) 2020.09.07: Megkezdődik a 2020/21 tanév őszi félévének szorgalmi időszaka. 

14) 2020.12.21: Vizsgaidőszak kezdete. A vizsgaidőszak 3. hetének végéig kell elkészíteni a 
hallgatónak a féléves tevékenységét bemutató beszámolót és a prezentációt. A 
konzulens és a témavezető egyeztetését követően megtörténik a hallgató 
munkájának értékelése (tantárgy érdemjegy formájában). 

15) 2021.01.26: Vizsgaidőszak vége. 

16) 2021.02.01-től: Megkezdődik a 2020/21 tanév tavaszi féléve. 

 

                                                 
1 Szürke színnel a múltbeli időpontokat és feladatokat jelöltük. 


