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Szakvezető: Dr. Balogh Péter István 
Tájékoztató a 4 hetes szakmai gyakorlatról (2019-től) 
 
 
A Tájépítészeti és Településtervezési Karán a Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak akkreditált 
programja a Képzési és Kimeneti Követelményrendszerben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír 
elő. 
 
A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet 
alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlatot a 
tantárgyfelelőssel kell egyeztetni. 
 
Passzív félév esetén a gyakorlat tanév közben is elvégezhető. 
 
Az MA képzés szakmai gyakorlata hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű elsősorban objektumtervezési 
tevékenységű tájépítész műhelyeket megkeresni, ahol K1 jogosultsággal rendelkező (vezető)tervezők vannak. 
Mivel a tájépítészet az építészet és településtervezés társszakmája, elfogadható az É1 és TT1 (vezető)tervezővel 
rendelkező irodák megkeresése is – akkor is, ha ott nincs szakági (K) tervező –, de csak abban az esetben, ha 
az irodában rendszeresen zajlik szabadtértervezés (pl. közterek). 
 
A szakmai gyakorlatról a szakmai gyakorlat megkezdése előtt Jelentkezési lapot kell benyújtani a 
tantárgyfelelősnek az adott tavaszi félév szorgalmi időszakának végéig. 
 
A jelentkezési lap tantárgyfelelős általi jóváhagyása esetén megkezdhető a szakmai gyakorlat. 
 
A hallgató Hallgatói munkaszerződést és Hallgatói megállapodást köt a gyakorló hellyel, melynek egy-egy 
példányát tantárgyfelvételkor leadja a tantárgyfelelősnek. 
 
A hallgató a szakmai gyakorlat elvégzéséről igazolást és értékelőlapot töltet ki a céggel. 
 
A szakmai gyakorlatot tárgyként a teljesítést követő félévben kell felvenni a Neptun tanulmányi rendszerben. 
 
Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tantárgyak diplomatéma választás szerint: 
 
Szakmai gyakorlat MA Tantárgyfelelős: Dr. Balogh Péter István 
 
A tantárgy felvétele esetén a hallgató a tantárgyi követelményekben leírt módon leadja a tantárgyfelelősnek: 

• a hallgatói munkaszerződés,  
• hallgatói megállapodás 1-1 példányát,  
• az igazolást a szakmai gyakorlat teljesítéséről és az  
• értékelőlapot. 
• 1.számú melléklet 

 
A tantárgyfelelős tájékoztatja a hallgatót (tantárgyi követelményekben) a beszámoló módjáról, időpontjáról, 
helyéről. 
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 hallgatótársaknak és az oktatóknak bemutatni a 15 perces ppt 
 

• Jelentkezési lap 
• Értékelő lap 

• Értékelő lap - angol, (külföldön történő teljesítés esetén) 

• Igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről, 
• Hallgatói munkaszerződés szakmai gyakorlatra  
• Hallgatói megállapodás szakmai gyakorlatra  

https://tajk.szie.hu/sites/default/files/files/Jelentkez%C3%A9si%20lap_T%C3%A1j_MSc.doc
https://tajk.szie.hu/sites/default/files/files/Ertekelo_lap_2016.doc
https://tajk.szie.hu/sites/default/files/files/Ertekelo_lap_english_2016.doc
https://tajk.szie.hu/sites/default/files/files/Igazolas_a_szakmai_gyakorlat_teljesiteserol_MSc.doc
https://tajk.szie.hu/sites/default/files/files/HALLGAT%C3%93I_MUNKASZERZ%C5%90D%C3%89S_2017_t%C3%A1j_MSc.docx
https://tajk.szie.hu/sites/default/files/files/HALLGATOI_MEGALLAPODAS_2017_t%C3%A1j_MSc.docx

