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Gyakorlat célja

A hallgató egy adott gyakorló helyen megismerkedjen

azzal a szakmai tevékenységgel, amelyre tanulmányai

során részben elméleti, részben gyakorlati ismeretek

megszerzésével készült.

A gyakorlat hozzájárul a hallgató szakmai gyakorlati

ismereteinek élményszerű megismeréséhez és a

gyakorlati tevékenység bizonyos elemeinek készség szintű

alkalmazásához, elmélyítéséhez.

A GYAKORLAT SZERVES RÉSZE A
KÉPZÉSNEK!



Gyakorlatra bocsátás feltétele
• Kötelező tárgyakat teljesítése a gyakorlati félév

megkezdéséig!

•programtervező informatikus BSc: a Magas szintű programozási nyelvek 2 és Adatbázisrendszerek

•gazdaságinformatikus BSc: Programozás 2 és Számvitel

•mérnök informatikus BSc: Programozási nyelvek 2 és Számítógépes hálózatok

•MSc-n nincs tantárgyi követelmény a gyakorlat kezdéséhez, 2. félévtől elkezdhető

• Regisztráció a gyakorlatszervező honlapján a

gyakornoki kérdőív kitöltésével 2022.06.05-ig!
(Erről később  részletesebb információk a honlapon!!!)

AKTUÁLIS FÉLÉV: DE GTK-MÉK_IK 22/23/1

Ezek hiányában a gyakorlatot nem lehet
elkezdeni!



Regisztráció, 
hallgatói kérdőív

• EDU ID felhasználói névvel és jelszóval

• hiányzó adatok kitöltése

•Probléma esetén képernyőfotó: 

info@magpraktikum.hu címre



Regisztráció
www.magpraktikum.hu



Gyakorlat dokumentálása

• A hallgatónak fogadó nyilatkozatot kell beszerezni és a 

fogadó helyről és min.4 héttel a gyakorlat kezdete előtt 

feltölteni a MAG rendszerbe, ahol jóvá kell hagynia a 

szakmai gyakorlati felelősnek.

• (A nyilatkozat letölthető a honlapunkról)



Fogadó nyilatkozat

A kitöltött 
fogadónyilatkozatot a 
cég részéről aláírva és 
pecsételve kell feltölteni 
a MAG honlapjára. 

A szakvezető a MAG 
rendszerben értékeli a 
fogadó nyilatkozatot.



A gyakorlat ideje

A gyakorlat időtartama

BSc: 8 hét (320 óra)

MSc: 6 hét (240 óra)

Javasolt gyakorlati időszak: július 1 - szeptember 5-ig

(lehetőség szerint ebben az időszakban kell megoldani

a gyakorlatot. Szorgalmi időszak alatt nappali

tagozatos hallgatók az óralátogatással összehangolva

mehetnek csak gyakorlatra).



A gyakorlat képzési dokumentációja

1., Fogadó nyilatkozat

• Fogadó hely neve, adatai

• Feladatkör

• Időtartam

2., Igazolás a teljesítésről

- Gyakorlati hely igazolása

3., Gyakorlati beszámoló



HATÁRIDŐK
Regisztráció a honlapon 2022. június 4-ig

Fogadónyilatkozatok feltöltése: Gyakorlat kezdése előtt min. 
4 hét

A gyakorlat ajánlott kezdése:2022. július 1. (befejezés szeptember 
5.)

Igazolás a teljesítésről: gyakorlat utolsó hetében

Beszámoló:  gyakorlat utolsó hetében



Ügyfélfogadás

A MAG Praktikum Kft. ügyfélfogadása:

MAG Praktikum irodájában
(MAG Ház földszint 13)

IK-n F08-as irodában heti 1x.

Baranyai Bernadett
Klincse Viktória
Erdélyi Ágoston

TVK
épület

Agr. Menza

Koli

MÉK

MAG-ház



További információk

Szakmai kérdések  - szakmai gyakorlati felelős
- gyakorlati félév szakmai követelményei

Adminisztrációs, gyakorlati kérdések -

MAG Praktikum (MAG Ház fsz 13.) /online

További információk:

Szakmai gyakorlat | Debreceni Egyetem (unideb.hu)

www.magpraktikum.hu

A kérdések feltehetők:

info@magpraktikum.hu


