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Tájékoztató a 4 hetes kötelező szakmai gyakorlatról (2018-tól) 

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán a Tájépítészmérnök MSc 
képzés 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 teljesíteni1. A gyakorlat az 1. 
és 2. félév, vagy a 3. és 4. félév között nyáron, valamint passzív félév esetén, tanév közben is 
elvégezhető. A szakmai gyakorlatra jelentkezés időszaka a tavaszi félév, beszámolási 
időszaka az őszi 4. félév. 

Az MSC gyakorlat tervezési jellegű készségek elmélyítését szolgálja, ezért célszerű a 
tervezési munkákkal foglalkozó szakmai műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy az 
MSC Tájépítész diploma később, megfelelő gyakorlat után, lehetőséget biztosít a K, a TK és 
a TR jogosultság, valamint műemléki és tájvédelmi szakértői jogosultságok 
megszerzésére, olyan irodákat kell keresni, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező 
szakemberek vannak. Mivel a tájépítészet az építészet (É) és településtervezés (TT) 
társszakmája, elfogadható az É és TT jogosultságú tervezővel rendelkező irodák 
megkeresése is. A tervezői munka minősége és felügyelete szempontjából a legelőnyösebb a 
vezető tervezővel rendelkező stúdiók választása. A gyakorló hely felelős munkatársainak 
tervezői, szakértői jogosultságait a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. 

A szakmai gyakorlatra normál esetben a szakmai gyakorlat megkezdése előtti tavaszi félév 
szorgalmi időszakának végéig (passzív félév esetén egyénileg egyeztetett módon) a 
szakfelelősnek benyújtott JELENTKEZÉSI LAPPAL kell jelentkezni. A tervezési szakmai 
gyakorlat fogadó műhely - a gyakorló hely – megfelelőségét a szakvezető bírálja el és 
igazolja vissza.  

Engedélyezés esetén a hallgató HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉST és HALLGATÓI 
MEGÁLLAPODÁST köt a gyakorló hellyel. 

A hallgató szakmai gyakorlaton tanúsított teljesítményét, valamint időtartamát a gyakorló hely 
az IGAZOLÁS és az ÉRTÉKELŐ LAP kitöltésével igazolja. Az igazolás és értékelőlap 
kitöltéséért és hitelesítéséért (aláírás, pecsét) a hallgató felel. 

(A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói 

munkaszerződés alapján végezhet munkát.) 

A szakmai gyakorlat teljesítésének egyetemi elismerése és a kapcsolódó dokumentációk 
ellenőrzése, archiválása a Szakmai gyakorlat tárgyhoz kötötten, az őszi 4.félévben történik. 
A hallgatónak, a diplomáját befogadó tanszék által megnyitott szakmai gyakorlati tárgy 
kurzusára kell jelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszerben. 

Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tantárgyak diplomatéma választás szerint: 

Szakmai gyakorlat A  Tantárgyfelelős: Dr. Balogh Péter István 

 
1 Bontott időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlat csak kivételes esetben engedélyezhető! 



Szakmai gyakorlat B  Tantárgyfelelős: Dr. Illyés Zsuzsanna 

Szakmai gyakorlat C  Tantárgyfelelős: Dr. Kollányi László 

Szakmai gyakorlat F  Tantárgyfelelős: Dr. Fekete Albert 

 A tárgy keretében a hallgatóknak 15 perces ppt előadásban kell bemutatnia a gyakorló 
helyen végzett munkáját, a megismert tervezési feladatokat, gyakorlatot.  

A hallgatók a tárgy kurzusaihoz megnyitott E-learning felületen adják le, töltik fel az alábbi 
kapcsolódó, hiánytalanul kitöltött és mindenki által aláírt dokumentumokat: 

• 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

