ÉPÍTŐIPARI SZAKMAI GYAKORLAT
A 2014. előtt teljesített szakmai gyakorlatokra a korábbi feltételek vonatkoznak!
A 2014. január után teljesített kivitelezés szakmai gyakorlat elfogadása az alábbiak szerint
módosul:
Célja:
Az építőipari szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatóság a képzési idő alatt egy-egy építőipari
területen való szakmagyakorlással megfelelő rálátásra tegyen szert, illetve a képzés hátralévő
részében, valamint pályakezdésnél hasznosítható tapasztalatokat szerezzen.
Ideje:
Építőipari szakmai gyakorlat teljesítése a BSc és az osztatlan 5 éves képzéseken kötelező. A
szakmai gyakorlat ideje összesen 4 hét, amelyet a 2. és 9. félév között lehetséges és a 6. félév
után javasolt teljesíteni. Az aláírást a gyakorlat részletekben való teljesítése esetén is csak a
teljes gyakorlati idő teljesítése után lehet megszerezni.
Helye:
Kivitelezés szakmai gyakorlatot építéshelyen vagy egyéb építőipari tevékenységet végző (pl.
beruházás-előkészítő, lebonyolító, ingatlanfejlesztő) cégeknél kell eltölteni, a hallgató
tudásszintjének megfelelő munkakörben. A gyakorlatot olyan cégnél lehet végezni, amelynek
tevékenységi körébe az adott szakmai tevékenység (pl. kivitelezés, lebonyolítás,
ingatlanfejlesztés) beletartozik, és a cég működése, valamint a hallgatók gyakornokként való
alkalmazása a cégnél a hatályos jogszabályi kereteknek megfelelő.
Mivel a tervezőirodai gyakorlat az Építészmérnöki Kar külön rendszerben kezeli, az Építőipari
Szakmai Gyakorlat nem teljesíthető tervezőirodai és ahhoz kapcsolódó feladatkörökben (pl.
tervezés, felmérés, tervezői-művezetés).
Fent leírtak alól kivételt képeznek azok az egyes tanszékek által szervezett építő-, alkotó- és
felmérő- táborok, amelyek szervezői az Építéskivitelezési Tanszékkel erről előzetesen
egyeztettek. Az ilyen táborokon való részvétel a kötelező négy hetes gyakorlati időből
legfeljebb egy hetet tehet ki.
A teljesítés helyén a szervezők kötelesek gondoskodni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelő munkavégzésről. A cégeket a hallgatók maguk keresik, az Építéskivitelezési Tanszék
részéről előminősítés nincsen. A gyakorlati idő külföldön való eltöltése is lehetséges, erről
angol nyelvű, vagy hitelesített magyar fordítással ellátott igazolást kell hozni.
Az elfogadás módja:
A teljesítés módja a Kivitelezés Szakmai Gyakorlat nevű tárgy NEPTUN rendszerben való
felvétele, valamint ugyanabban a félévben a teljesítésről szóló igazolás és a tanszéki honlapon
található kiírás szerinti beszámoló benyújtása.

A szakmai gyakorlat beírási rendje:
A négy hét teljesítését és az erről szóló igazolás megszerzését követő egyik félévben az alábbi
tárgyat kell felvenni:
BMEEPEKA580 Építőipari Szakmai Gyakorlat
A tárgyat csak egy alkalommal kell felvenni, ennek legkorábbi ideje az összes igazolás
megszerzése utáni félév, legkésőbbi a diplomafélév. A gyakorlatot a tárgy felvételének
félévében az igazolás leadásával egyidejűleg aláírásként írjuk be a NEPTUN-ba.
Az igazoláshoz használandó formanyomtatvány és a beszámoló részletes tartalmi leírása
letölthető a tanszék honlapjáról.
Az igazolások leadásának módja:
Az igazolások leadására minden félév végén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség, a
tanszéken kihelyezett gyűjtőben. Az igazolások elfogadásával kapcsolatos információkat a
tanszék folyosói hirdetőin tesszük közzé, illetve a hallgatókat a Neptun rendszeren keresztül
értesítjük. A helytelen időben leadott vagy nem megfelelő helyen hagyott igazolásokért a
tanszék nem tud felelősséget vállalni!
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