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A jelenlegi képzés hiányosságai

— A hazai ipar szereplői – közülük is legerőteljesebben a járműipari vállalatok – kifejezetten igénylik a 

gyakorlatorientált képzésből kikerülő szakembereket

— Európa más országaiban (Németország, Hollandia stb.) az ún. kooperatív (vagy a német terminológia 

szerint itthon használt „duális”) képzés kifejezetten sikeresnek bizonyult

— A jelenlegi kétlépcsős képzés annak struktúrája miatt nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlati 

képzésre (különösen igaz ez az egyetemi BSc képzésben résztvevők esetén)

— A felsőoktatásban nagyon alacsony az ipari gyakorlattal rendelkező oktatók száma (ellentétben pl. 

Németországgal, ahol a kiemelkedő ipari karrier után/mellett a felsőoktatási tevékenység teljesen 

elfogadott és reális alternatíva)

— Hasonlóan problémás az intézményekben a vállalatok által – a jól megalapozott szakmai tudás 

mellett – megkövetelt ún. soft-skill-ek megszerzése (vezetési képesség, együttműködési készség, 

vállalati kultúra stb.)
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Nemzetközi (elsősorban német) tapasztalatok
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A duális képzés elindításának indokai

— A kezdeményező vállalatok: Daimler-Benz, Bosch (1970)

— Alternatív oktatási forma, amely mind a hallgatók, mind a vállalatok számára attraktív

— A felsőoktatási intézményben eltöltött idő csökkentése (növekvő munkamennyiség mellett!)

— A munkaadók kívánságának megfelelően rugalmas forma kialakítása, amely rövid időn belül képes 

reagálni a munkaerőpiaci követelményekre

— A vállalatok és a felsőoktatási intézménye tudásának egyesítése a hatékonyabb és magasabb szintű

képzés érdekében

— A folyamatosan emelkedő felsőoktatási költségek megosztása az állam és a vállalatok között
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1974: Megalapításra kerül a “Berufsakademie Baden-

Württemberg (BA)” elnevezésű egyetem

1982: A képzés strukturális kialakítása befejeződik, az 

egyetem 8 intézménnyel működik 

1989: 15 évvel az alapítás után az intézménynek több 

mint 10,000 hallgatója van, a partner vállalatok 

száma meghaladja a 4.000-et 

2006: A „Berufsakademie” oktatási formát átalakítják 

a bolognai rendszernek megfelelő BS struktúrába

2009: az intézményt hivatalosan is átnevezik: “Duale 

Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)”, a 

hallgatók száma meghaladja a 25,000-et, akkreditált 

vállalati partnerek száma pedig a 10,000-et
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Hallgatói létszám

Vállalati partnerek száma

A Baden-Württemberg-i duális képzés története

10/30/2017



Tények és jellemzők (DHBW)

— 20 akkreditált intenzív duális program üzleti, mérnöki és szociális területen (B.A., B.Eng., B.Sc.)

— Jelen pillanatban 2000 aktív vállalati partner, aki hallgatói szerződéssel rendelkezik (piacvezetőktől 

egészen kisméretű vállalatokig)

— A stuttgarti intézmény 6800 kiválasztott és felvételizett hallgatóval rendelkezik, 2500 hallgató kezdte 

meg a tanulmányait 2009-ben

— 150 főállású, és 1800 külső (részállású, óraadó) oktató

— A lemorzsolódás 5-10% (szemben az átlagos 30%-kal)

— A hallgatók átlagos tanulmányi ideje csak kismértékben haladja meg a 6 szemesztert

— A hallgatók számára attraktív forma, kötelezettség csak a 3 év vállalati ösztöndíj alatt van

— Kisméretű (25 fős) tankörök, akik a teljes képzés alatt együtt maradnak

— Kismértékű szabadságfok, meghatározott tárgyak
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A hazai duális képzés kialakítása és első
eredményei
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Duális képzés „kecskeméti” modellje

A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett iparvállalatok együttműködésén alapuló, a 
gyakorlatorientált képzés, a minőségi, az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatokkal és 
készségekkel rendelkező fiatal mérnökök képzését szolgáló modell.

Az intézmény és a vállalat mind a képzési területeken, mind a képzés időtartamán osztoznak:
— a felsőoktatási intézmény elsősorban (de nem kizárólagosan) a hallgatók elméleti, a vállalatok a 

gyakorlati képzést végzik;
— a duális képzésben résztvevő hallgatók a képzési idő fele részét a felsőoktatási intézményben, a 

másik fele részét a vállalatnál tölti.

A duális képzésben résztvevő hallgatókat – a felsőoktatási felvételi rendszer szabályai és eljárásai mellett 
– előzetes jelentkezés alapján a vállalatok választják ki saját kidolgozott eljárásaik (tesztek, interjú, 
csoportos feladatok, nyelvismeret felmérése, stb.) szerint.

A tanulmányok idejére (BSc képzésben 6-7 szemeszter) a vállalat és a hallgató között hallgatói 
munkaszerződés jön létre, mely alapján a hallgató vállalja a mintatanterv szerinti előrehaladást, a 
vállalat pedig pénzbeli juttatást folyósít.

A szerződés egyik fél részéről sem tartalmaz kötelezettséget a képzés befejezése utáni időre.

10/30/2017 9



10

Módszertani ismeretek
Egyetem: kutatás, számítás

Vállalat: projektmunka

Módszertani ismeretek
Egyetem: kutatás, számítás

Vállalat: projektmunka

Szociális készségek
Egyetem: prezentációs technika

Vállalat: tárgyalástechnika

Szociális készségek
Egyetem: prezentációs technika

Vállalat: tárgyalástechnika

Tárgyi tudás
Egyetem: elméleti ismeretek
Vállalat: gyakorlati ismeretek

Tárgyi tudás
Egyetem: elméleti ismeretek
Vállalat: gyakorlati ismeretek

Professzionális
képesítés

Professzionális
képesítés

A munkamegosztás alapelvei
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A teljes képzési idő alatt:

—felerészben a Főiskolán
—felerészben a vállalatnál 
tanulnak, dolgoznak a hallgatók

5 hét 
vállalati 
gyakor-

lat

3 hét 
vizsga-
időszak

12 hét 
főiskolai
képzés5 hét 

vállalati 
gyakor-

lat

8 hét 
vállalati 
gyakor-

lat

4 hét 
szabad-

ság

12 hét 
főiskolai
képzés

3 hét 
vizsga-
időszak

I, III, V. félév

II, IV, VI. 
félév

A duális képzés időbeosztása
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Szerepek és feladatok
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Duális szakok és partnerek

2012.09.01-től az országban elsőként a Kecskeméti Főiskolán elindított képzési modell

2016 februárjától kibocsátás, végzett duális hallgatók

Minden – az Nftv. szerint duális képzésben indítható és művelt - képzési területen elérhető.

Vállalati partnerek:

— különböző tulajdonosi viszonyok, 

méret és szerkezet

— földrajzilag is nagyobb távolságok 

(Pécsvárad, Tatabánya, Budapest, 

Vác, Debrecen, Orosháza)
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Országos kiterjesztés

2015 szeptemberétől országosan is elérhető a duális felsőoktatási képzés
– 2015/16-os tanév: a felsőoktatási intézmények 174 partnerszervezete 381 hallgatóval tart fenn 

hallgatói munkaszerződést 26 alap és 1 mesterszakon

– 2016/17-es tanév: a felsőoktatási intézmények 249 partnerszervezete 642 hallgatóval tart fenn 
hallgatói munkaszerződést 30 alap és 3 mesterszakon

Duális Képzési Tanács
– duális képzés alapelvei

– vállalati követelményrendszerek a képzési terület jellegzetességeinek és szintjének megfelelően

– minőségbiztosítási látogatások: támogatás és visszacsatolások

A vállalatok alapvetően elégedettek a duális modell nyújtotta lehetőségekkel és általában a 
hallgatói teljesítményekkel.
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Hallgatói vélemények
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Török Erika, Pap-Szigeti Róbert, Ailer Piroska “A Kecskeméti Főiskola duális képzésének monitoring vizsgálata a hallgatók 
visszajelzései alapján”



Hallgatói vélemények
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Hallgatói vélemények
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Hallgatói vélemények
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Török Erika, Pap-Szigeti Róbert, Ailer Piroska “A Kecskeméti Főiskola duális képzésének monitoring vizsgálata a hallgatók 
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Hallgatói elégedettség-felmérés
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Hallgatói tanulmányi eredmények
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Hallgatói és vállalati vélemények – erősségek
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Hallgatók

– Magas színvonalú szakmai és 
gyakorlati tapasztalatszerzés

– Csapatmunka elsajátítása

– Naprakész technikai ismeretek 

– Szakmai kapcsolatok

Vállalatok

– Magas színvonalú szakmai és 
gyakorlati tapasztalatszerzés 

– Csapatmunka elsajátítása

– Naprakész technikai ismeretek

– Szakmai kapcsolatok 

– Munkahely kultúra megismerése

– Munkahelyi beilleszkedés



Hallgatói és vállalati vélemények – gyengeségek
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Hallgatók

– A cégek és a főiskola között nem 
megfelelő a kommunikáció, 
félreértések és problémák

– Céges és főiskolai tananyag összhangja

– Szervezésbeli hiányosságok

– Időbeosztással kapcsolatos 
hiányosságok

Vállalatok

– Nem kellően kidolgozott, összehangolt 
tananyagok 

– Az oktatásban részt vevő mérnökök 
hiányos pedagógiai felkészültsége

– A napi munka elvégzése mellett a 
hallgatók oktatásában, irányításában 
való részvétel időigényes

– Nem megfelelőek a hallgatók előzetes 
ismeretei



Végzett hallgatók pályája

Duális képzésben eddig összesen 46 hallgató szerzett diplomát, közülük 21-en dolgoznak 
annál a vállalatnál, ahol a duális képzést végezték.

Részleteiben egy vállalati partner adatai alapján:
– 23 végzett duális hallgató, közülük

– 8-an a vállalat alkalmazottjai, közülük 2-es mesterszakon tanultak tovább

– további 5-en mesterszakon tanulnak

– 5-en más vállalatnál dolgoznak, közülük 4-en egy másik duális partnercégnél

– 5 végzett hallgató további pályája nem ismert: külföldi álláslehetőség, későbbi időpontban való
végzés, a vállalat nem ajánlott számára álláslehetőséget…
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Köszönöm a figyelmet!
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