
Információk a szakmai gyakorlat teljesítéséhez 

 

1./ Az MSC gyakorlat hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű széleskörű szakmai tevékenységű 

műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy az MSC Tájépítész diploma lehetőséget biztosít később, 

megfelelő gyakorlat után, a K, a TK és a TR jogosultság, valamint műemléki és tájvédelmi szakértői 

jogosultságok megszerzésére, olyan irodákat kellene keresni, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező vezető 

tervezők vannak. Mivel a tájépítészet az építészet (É) és településtervezés (TT) társszakmája, javasolható 

az É és TT vezető tervezővel rendelkező irodák megkeresése is, akkor is, ha ott nincs szakági tervező. (A 

csatolt formanyomtatványban (KÉRELEM) szerepel egy sor a tervezőről és Kamarai számáról, amely jelzi 

felénk a fogadóhely megfelelőségét, ezért kérjük ügyeljenek ezen adatok kitöltésére.) 

2./ A fogadóhelyre a csatolt KÉRELEM nyomtatvánnyal lehet jelentkezni. Első lépésként a fogadóhellyel 

kell aláíratni a KÉRELMET. Az aláírt KÉRELMET a saját aláírás után a szakvezetővel (Illyés Zsuzsanna) 

kell aláíratni. Ekkor készítünk egy másolatot a kérvényről, az eredetit kérjük megőrizni. A KÉRELMEKET a 

vizsgaidőszak végéig (VI. 23.) lehet a szakvezetővel aláíratni, leadni. 

A leadott kérelmek alapján nyitjuk meg 2017 őszi félévében szakmai gyakorlat tárgyat, ahol a szakmai 

gyakorlatot teljesítő hallgatók szóbeli beszámolójára, IGAZOLÁSának és ÉRTÉKELÉSének leadására kerül 

sor. A prezentáció és a gyakorlati hely visszajelzése alapján értékeljük a hallgatókat. (A dokumentumokat - 

KÉRELEM, IGAZOLÁS, ÉRTÉKELÉS - majd az E-learning felületre kell feltölteni a beszámoló ppt-vel 

együtt.) 

3./ Az MSC képzés 1. 2. szemeszter közötti gyakorlat oktatási szempontból támogatható, mert előre hozza 

a szakmai gyakorlat megkezdését és a szakmai kapcsolatok építését. 

4./ Kérjük minden gyakorlatozó készítsen jegyzeteket, másolatokat, fotókat - természetesen kikérve a 

fogadóhely engedélyét - azokról a munkákról, melyekkel kapcsolatba került, hogy azokat kellően 

szakszerűen és élménydúsan lehessen a hallgató társaknak és az oktatóknak bemutatni a 15 perces ppt 

keretében. 

5./ Kérjük ügyeljenek arra is, hogy a Kollégium számára csak fogadóhely által aláírt KÉRELEM alapján 

tudunk IGAZOLÁS-t aláírni. 
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