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3/2018. (V. 30.) tanulmányi hirdetmény
A szakmai gyakorlatra vonatkozó egyes kérdésekről
A PPKE JÁK Kari Tanácsának 2018. május 10-i ülése – tekintettel a 18/2016. (VIII. 5.)
EMMI rendeletben meghatározott követelményekre is – 2018. június 1-jén kezdődő hatállyal
két lényeges ponton módosította a szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályokat:
I. A SZAKMAI GYAKORLAT IDŐTARTAMA JOGÁSZ OSZTATLAN MESTERSZAKON
A TVSz 2. sz. kari mellékletének módosított III. 1. pontja: „A szakmai gyakorlat minimális
időtartama legalább kétszer három hét vagy hat hét egybefüggő szakmai gyakorlat, ami
harminc nyolc órás munkanapot, vagyis 240 órát jelent. Teljesítését legalább 60 tanulmányi
(kredit) pont megszerzése után lehet megkezdeni.”
Tehát 2018. június 1. után megkezdett szakmai gyakorlatok esetén a szakmai gyakorlatot
vagy egybefüggő hathetes időtartamban, vagy pedig legalább két háromhetes időtartamban
kell teljesíteni. Ettől eltérő időbeli megosztás nem engedélyezett.
II. A SZAKMAI GYAKORLATOK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK/IGAZOLÁSÁNAK RENDJE
MINDEN ALAP-, MESTER ÉS OSZTATLAN MESTERSZAKON
A TVSz 2. sz. kari mellékletének I. 7., II. 7., III. 7., IV. 6., V. 6., VI. 5., VII. 5. és VIII. 6.
pontjainak módosított szövege: „A szakmai gyakorlat teljesítését kizárólag a Tanulmányi
Osztály által kiadott formanyomtatványon lehet igazolni. A formanyomtatvány egyben
igazolás arról is, hogy az illető személy a Kar hallgatója. A szakmai gyakorlat teljesítésére
szolgáló formanyomtatványt a hallgatónak legalább 30 nappal a szakmai gyakorlat
megkezdése előtt, a rá vonatkozó adatokat kitöltve, le kell adnia tanulmányi előadójánál.
Ezt követően a Dékán által kijelölt oktató ellenőrzi, hogy a gyakorlóhely alkalmas-e a
szakmai gyakorlat elvégzésére, s hogy a Kar – amennyiben az a jogszabályi előírások szerint
szükséges – kötött-e azzal együttműködési megállapodást. Ha e feltételek fennállnak, ezt a
formanyomtatványon – legkésőbb annak leadását követő két héten belül – igazolja. A
szakmai gyakorlat teljesítése ezt követően kezdhető meg. A szakmai gyakorlat teljesítését a
gyakorlóhely részéről a szakmai gyakorlatot irányító személy igazolja. A szakmai gyakorlat
teljesítésének igazolását a hallgató ezt követően tanulmányi előadójának adja le. Nem
vehető figyelembe a szakmai gyakorlat azon része, amelyet a hallgató az erre kijelölt
illetékes oktatónak a szakmai gyakorlóhely alkalmasságáról szóló igazolása előtt folytatott.”
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E rendelkezés lényegében a 2/2015. (III. 17.) sz. tanulmányi hirdetményben
meghatározott eljárásrendet kodifikálja. Fontos azonban az eljárásrend be nem tartásának
szankciója: nem vehető figyelembe az a szakmai gyakorlat, amelyet a hallgató azt
megelőzően folytatott, hogy a szakmai gyakorlóhely alkalmasságát az illetékes oktató a
formanyomtatványon előzetesen jóváhagyta volna. A 240 órát (hat hetet) elérő kötelező
szakmai gyakorlatok esetén az együttműködési megállapodás jogszabályi követelmény, de a
formanyomtatvány az egyéb esetekben is betölti azt a célt, hogy a szakmai gyakorlóhely
alkalmasságát a Kar ellenőrizze.
A Tanulmányi Osztály 2018. június 1-től már a változtatásoknak megfelelő új
formanyomtatványokat alkalmazza. Régi formanyomtatvány a 2018. június 30. után
megkezdett szakmai gyakorlatok teljesítésének igazolására nem fogadható el, akkor
sem, ha azt 2018. június 1. előtt vették föl. Ez esetben új formanyomtatványt kell kérni a
Tanulmányi Osztályon.
Budapest, 2018. május 30.
Dr. Komáromi László
oktatási dékánhelyettes
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