DUÁLIS KÉPZÉSI PROGRAM
MI A DUÁLIS KÉPZÉS?
A duális képzés keretében az
NKM Áramhálózati Kft. egyszerre biztosít
elméleti oktatást és érdemi gyakorlati
tapasztalatot a villamosmérnök hallgatók
számára. A vállalati program keretében
tanévenként a hallgatók 24 hetet töltenek
a gyakorlati képzőhelyen, villamosmérnök
gyakornok munkakörben.

MIT JELENT A DUALITÁS
A KÉPZÉSBEN, MUNKAVÉGZÉSBEN
A vállalat, azaz a NKM Áramhálózati Kft.
a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt,
melyben rögzítik a járandóság, a szabadság
és a cégnél eltöltendő idő mennyiségét is.
A Duális Képzési Tanács által rögzített alapelvek
szerint a hallgató idejének el kell érnie az
intézményben eltöltött összes idejének
legalább 80%-át.
Munkavállalóként a duális képzésben résztvevő
hallgatónak havi juttatás jár, amelynek mértékét
törvény szabja meg: a cégnek legkevesebb
a minimálbér 15%-át kell fizetnie hetente.
A havi juttatások a tanulmányi idő alatt minden
hónapban járnak a hallgatónak, vagyis a
főiskolai szorgalmi időszakok alatt is.

MILYEN JUTTATÁSOKRA VAGY
JOGOSULT A PROGRAM TAGJAKÉNT?
 otivációs munkabérre;
M
Cafeteriára és egyéb juttatásokra;
Képzéseken való részvételre.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEID
VANNAK DUÁLIS HALLGATÓKÉNT?
 villamosmérnöki alapképzés
A
sikeres elvégzése;
A duális képzésben résztvevő nem halaszthat
félévet, nem függesztheti fel tanulmányait;
Aktív részvétel a vállalati gyakorlaton.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Olyan fiatal érettségizettek, vagy érettségire
készülők jelentkezését várjuk, akik 2018
szeptemberében felsőfokú tanulmányaikat
villamosmérnök szakon, duális képzés
tanrendben szeretnék megkezdeni
az Óbudai Egyetemen.

JELENTKEZÉS FOLYAMATA
 inden évben február 15-ig a felvi.hu
M
elektronikus rendszerében kell jelentkezned
a felsőoktatási intézménybe az általad
kiválsztott intézmény vagy intézmények
megfelelő (duális képzés) szakára.
A felvételhez az adott szakra
meghatározott pontszámot kell elérni.
Ezzel párhuzamosan jelentkezned kell
a kiválasztott cégnél a vállalati
gyakorlati helyre is.
A hallgatók kiválasztására egy személyes
interjún kerül sor előre egyeztett időpontban.
A felvételi eredményről a jelentkezőket
tájékoztatjuk.
A jelentkezéseket a kivalasztas@nkmaram.hu
e-mail címen várjuk, önéletrajzzal, motivációs
levéllel és a kívánt képzési helyszín
megjelölésével.

A jelentkezés határideje: 2018. május 20.

MIÉRT VÁLASZD
A DUÁLIS KÉPZÉSÜNKET?
 megnövelt gyakorlati idő alatt elmélyültebb
A
szakmai tudást szerezhetsz. A hosszabb
szakmai gyakorlatnak köszönhetően
megismerheted a vállalati működést és ezáltal
előnybe kerülhetsz a munkaerő piacon.
Megismerkedhetsz a villamosenergiaszolgáltatással, a villamoshálózatüzemeltetéssel, és az innovatív hálózati
technológiákkal.
A duális hallgatói munkaszerződés teljes
időtartama alatt munkavállalói státuszt
és munkabért kapsz.
Mentori támogatást nyújtunk a tanulmányok
teljes ideje alatt és a szakdolgozat
elkészítése során.
A villamosmérnöki diploma megszerzése után
munkalehetőség vár villamosmérnökként.

JELENTKEZÉS RÉSZLETEI
Az alábbi helyszínekre jelentkezhetsz
duális szakmai gyakorlatra:
 Szeged
 ékéscsaba
B
 Kecskemét
 Baja

Ide küldheted a jelentkezésed:
kivalasztas@nkmaram.hu

Itt teheted fel a kérdéseidet:
Klepács Angéla 06 30 329 81 87
 Ugray Nikolett 06 62 565 565

Egyéb információ
Ha az egyetemi jelentkezéshez segítségre van szükséged:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

Ha többet szeretnél megtudni a duális képzésről,
az alábbi oldalakat ajánljuk figyelmedbe:
 www.dualisdiploma.hu
Óbudai Egyetem: http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/
felvetelizoknek/39-felvetelizoknek/246-dualis-kepzes

Egyetemi nyílt napok:
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
2018. január 23., 10.00-12.00 óráig

