Duplázd esélyeid
a Kecskeméti Főiskolán!

MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?
A duális képzést a Kecskeméti Főiskola
kísérleti jelleggel indította el 2012-ben
a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. közreműködésével járműmérnök alapszakon.
2015 szeptemberétől országosan is elérhetővé
vált több mint 20 felsőoktatási intézményben
a kecskeméti duális modell alapján kidolgozott képzés.
A duális képzésben tanuló hallgatók kiemelten gyakorlatorientált oktatásban részesülnek.
A vállalati partnerek a tanulmányok ideje
alatt végig, a főiskolai képzéssel párhuzamosan speciális tudást és szakmai gyakorlatot
biztosítanak a fiataloknak. A képzési programok a cégekkel közösen kerültek kialakításra,
így mindig tudják a vállalatok, hallgatójuk
milyen elméleti tudást szerez meg éppen az
iskolapadban. A vállalatok nem titkolt célja,
hogy már a főiskolai évek alatt saját igényeik
alapján alakíthassák leendő munkavállalójuk
tudását, és ezáltal ne veszítsenek értékes időt
a frissdiplomások átképzésével, hanem saját
nevelésű, „kész” fiatalokkal bővíthessék szakembergárdájukat.
A duális képzésben részt vevő fiatalok csak
nyerhetnek, hiszen végzéskor „gyakorlattal
rendelkező pályakezdőként”, 3 és fél éves
vállalati, szakmai tapasztalattal kerülnek
ki a munkaerőpiacra.
Természetesen a felsőoktatási intézmények
is profitálhatnak az duális képzésből, hiszen
a szoros együttműködésnek köszönhetően
tudják biztosítani tananyaguk naprakészségét,
és a piaci igényeknek megfelelő fiatal szakembereket bocsáthatnak ki.

HOGYAN NÉZ KI A DUÁLIS KÉPZÉS
A GYAKORLATBAN?
A felsőoktatási szemeszterek (félévek) a hagyományos
képzési rendben szorgalmi- és vizsgaidőszakokra oszlanak.
A duális képzési rendben ezek főiskolai és vállalati időszakokra.
Szorgalmi (főiskolai) időszak:
A hagyományos képzési rendben tanuló társaidhoz hasonló
előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati órákra jársz.
Kecskeméti vállalatoknál előfordulhat, hogy ilyenkor is be
kell járnod a céghez további képzésekre vagy gyakorlatokra,
erről a vállalatok és a hallgató egyénileg egyezik meg
a hallgató órarendjét figyelembe véve.
Vizsgaidőszak – vállalati időszak:
Itt tapasztalod igazán a különbséget, hiszen míg társaid
„csak” vizsgákra készülnek, majd azokat letudva és megünnepelve hazautaznak, addig te a számonkérések mellett
vállalati, gyakorlati időszakodat töltöd. Az őszi félévekben
8 hetet, míg a nyáriakban 14 hetet.
Vizsgázás:
A vállalatok kötelesek elengedni vizsgázni, illetve lehetőséget biztosítani a felkészülésre. Emellett természetesnek
tekintik, hogy elsősorban hallgató vagy, és az ő érdekük is
az, hogy minél alaposabban felkészülhess, hiszen megszerzett tudásodat náluk fogod hasznosítani.
Élet a vállalatoknál:
A vállalatok minden félév elején megkapják a főiskolától
az órarendedet és a tanév rendjét, így ezt figyelembe véve,
és veled egyeztetve alakítják ki a vállalati időszakodat.
A cégek jelentős része mentort jelöl ki hallgatója mellé,
aki amellett, hogy a szakmai előrehaladásodért felel, arra
is odafigyel, hogyan boldogulsz a tanulmányaiddal és az
időbeosztással.

MIT MÉRLEGELJ, MIELőTT
JELENTKEZEL?

HOGYAN LEHETSZ DUÁLIS
HALLGATÓ?
Kétlépcsős felvételi eljárás vár rád, ha a Kecskeméti Főiskola
duális hallgatója szeretnél lenni.
1. lépcső
A hagyományos felvételi eljárásnak megfelelően jelöld meg
a választott, duális képzésben is elérhető alapszakunkat:
GAMF Karon: anyagmérnök, járműmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, gépészmérnök
Kertészeti Főiskolai Karon: kertészmérnök

A vállalat által kiválasztott és a főiskolára felvételt nyert
elsőéves egy határozott idejű hallgatói munkaszerződést
ír alá a céggel. Ezzel a hallgató vállalja, hogy tanulmányait
a képzési idő, vagyis 3,5 év alatt elvégzi, és ezzel párhuzamosan részt vesz a vállalati gyakorlaton és képzéseken is.
A szerződés aláírásával munkaviszony jön létre, a hallgató
nem gondolhatja meg magát kedve szerint.
A gyakorlati időszakok egybeesnek a vizsgaidőszakokkal is,
így a levelezősökhöz hasonlóan munka mellett kell felkészülnöd a számonkérésekre, ami nem könnyű.

2. lépcső
Böngészd át weboldalunkon (felveteli.kefo.hu) a felvételt
hirdető cégek listáját. A vállalatok által megadottak szerint
küldd el jelentkezésedet. Figyelj a pályázatodhoz csatolandó
dokumentumokra és a jelentkezési határidőre!
A vállalat képviselője veszi majd fel veled a kapcsolatot,
és tájékoztat a kiválasztási folyamatról.
A bejutás feltétele:
Ha mindkét lépcsőt sikeresen teljesíted, azaz középiskolai
és érettségi eredményeid alapján felvételt nyersz a megjelölt alapszakunkra, valamint az általad választott duális
partner is kiválaszt, akkor szeptemberben duális képzésben
kezdheted meg tanulmányaidat.
Ha sikeres a felvételid, de nem választott ki a cég, akkor
se keseredj el, hiszen a hagyományos képzési formában is
rengeteg szakmai gyakorlati helyre pályázhatsz majd.
Ha nem nyersz felvételt a főiskolára, akkor hiába választott ki a cég, nem lehetsz KEFO-s duális hallgató.

Nincsenek szünetek, csak ha szabadságot veszel ki.
A korodból fakadóan 20 nap szabadság áll évente rendelkezésedre, amit érdemes okosan beosztani, hiszen egy-egy
húzósabb vizsga előtt jól jöhet néhány extra nap, valamint
ki nem hagynád a két ünnep közötti bejglizést és előszilveszterezést vagy a nyári fesztiválokat.
Folyamatosan teljesíteni kell. A szerződésben vállalod,
hogy tartod a mintatantervet, nem csúszol meg a tantárgyak teljesítésével, és jó eredménnyel zárod féléveidet.
Nem szépítjük: nem lesz sétagalopp.
Hallgatóink visszajelzései alapján a szoros időbeosztás
mellett van lehetőség kiélvezni a főiskolai éveket, de előfordulhat, hogy a szemeszter legnagyobb buliját hamarabb kell
otthagynod a másnapi gyakorlati munka miatt.

10 OK    AMIÉRT MEGÉRI
A DUÁLIS KÉPZÉST VÁLASZTANI
Szakmai tapasztalat
Már tanulmányaid során szakmai tapasztalatot
szerezhetsz piacvezető ipari vállalatoknál.

FEJLŐDÉS
A legjobb szakemberektől tanulhatod
meg a szakma fortélyait.

pénzügyi önállósodás
Munkádért havi juttatásban (a minimálbér 60 %-a
és esetlegesen béren kívüli juttatások) részesülsz,
így pénzügyileg önállósodhatsz.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Jó eséllyel tanulmányaid végén egy
állásajánlattal a zsebedben veheted át diplomádat.

SZAKMAI GYAKORLAT
Ha mégsem, akkor is óriási előnnyel, 3 és fél év
szakmai tapasztalattal lépsz ki a munkaerőpiacra.

kötetlenség
Tanulmányaid után nincsenek kötöttségek: nem vagy
köteles ott maradni a vállalatnál, és nem kell ledolgoznod
a képzési időt vagy visszafizetned a képzés díját.

VÁLLALATI KULTÚRA
Megismerkedhetsz egy vállalati kultúrával,
egy felnőtt közösség részesévé válhatsz.

intenzív tanrend
Változatos és intenzív tanrended lesz,
rengeteg kihívással.
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Remek szakmai kapcsolatokat építhetsz ki, akár
nemzetközileg is, hiszen több vállalat is kiküldi
rövidebb időre az anyavállalathoz hallgatóját.

LEGYÉL A LEGJOBB!
A legjobbak közé tartozhatsz már
tanulmányaid megkezdésekor.

Ismerkedj meg duális partnereinkkel nyílt napjainkon:
2015. november 18.
2016. január 26.
És az Educatio kiállításon:
2016. január 21-23.
További információ:
Duális képzés a Kecskeméti Főiskolán:
felveteli.kefo.hu/dualis-kepzes
Kérdezz bátran a Kecskeméti főiskolás leszek
Facebook-oldalunkon:
facebook.com/kfgolya
A duális felsőfokú képzésről bővebben:
dualisdiploma.hu

Európai Szociális
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