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A duális képzés fogalma a felsőoktatásban 

• A munka világa, a vállalati szféra és a duális képzés 
A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint „duális 
képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok 
képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez 
tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és 
kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a 
képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket 
tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott 
keretek között, minősített szervezetnél folyik;”(EMMI Duális képzési Tanács, 2015: 1) 

• A duális képzés fogalma, jellemzői: 
•  A duális képzés tehát,  
• a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag 

minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a 
vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál 
fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúráját. 

• A duális képzésben részt vevő hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali 
munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt 
követően részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. Lehetséges 
további vállalati gyakorlati idő teljesítése a hallgató számára rendelkezésre álló „szabad” 
időben a szorgalmi időszak alatt is, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve.  

 



A duális képzés jellemzői, kompetenciái 

• A duális felsőfokú képzés jellemzői Eredmény-kimenet:  

• 1-2 év gyakorlati tapasztalattal rendelkező friss diplomás  

• Kompetenciák, képességek:  

•  az intézményekben nem oktatott szakmai ismeretek  

•  adott vállalat(ok)hoz köthető specifikus szakmai ismeretek  

•  önálló munkavégzési képesség  

•  csoportos munkavégzési képesség  

•  fejlett munkavégzési hatékonyság és eredményesség  

•  vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság  

• A folyamat jellemzői: Minőségi:  

•  A vállalati szakaszban eltöltött ún. vállalati gyakorlat és az intézményi szakaszban tanultak között (a teljes 
képzési idő vonatkozásában) kapcsolatnak kell lenni, amely függ az adott vállalat munkaerő-piaci 
igényeitől, az alkalmazott technológiától.  

•  A vállalatnál eltöltött időszak tartalma négy komponensből tevődik össze:  

• o 1/specifikus gyakorlati képzés a vállalkozásnál;  

• o 2/ hallgató bevonása konkrét „üzemi” gyakorlati feladatokba;  

• o 3/ projekt jellegű munka az önálló munkavégzés képességének megteremtése érdekében;  

• o 4/ „puha” készségek és munkakultúra megtanítása.  

 



A duális képzés gyakorlati területének típusai 
és szervezése 

Típus neve- Javasolt időpont Célja és tevékenység tartalma Módszere 

Üzem/vállalat látogatás  

2. félév 

A vállalat egészének, szervezeti 
részlegeinek bemutatása 

Csoportos látogatás 

Egyéni megfigyelés  

3. félév 

Konkrét/kiválasztott vállalat egy 

részlegében a munkafolyamat 

tanulmányozása, adott elméleti tárgyhoz 

kapcsolása   

Tapasztalatok feljegyzése, a 

műveletek apróbb részeibe 

való bekapcsolódás 

Összefüggő gyakorlat  

4-7. félév 

Az alapműveletek és a mérnöki 

tevékenység kompetenciáinak  

fejlesztése pl. forgácsolás-CNC, gyártás 

automatika manuális és mérnöki 

tervezési feladataiban az adott cégnél 

Folyamatos gyakorlás gyártási, 

karbantartási, szerelési 

munkáknál, feljegyzés 

készítése és annak 

teljesítmény értékelése 

Egyöntetűségi gyakorlat  

7. félév 

Az adott vállalatnál nem található 

technológiákkal kapcsolatos hiány 

csökkentése  

Üzemek közötti cserével, vagy 

TISZK/SZKI- nál 



A szakmai pedagógusképzés rendszere 

Tervezetek és realitások 
• A Bologna rendszer és hatása 

• Kompetencia térkép 

– Tevékenységi területek, kompetenciák 

– Szakok és szintek 

• Egy tervezet a vertikális műszaki (szakmai) 
pedagógusképzésre 

 

A jelenlegi helyzet és ami kellene 

• Mesterképzés 60 órás 
szakmódszertani felkészítéssel 

• Szakoktató BSc 7 félév, 180+30 kr 

• Szakelméleti tanár(mérnök) MSc 

• PhD neveléstudomány, 
szaktudomány. 

• Mester oktató 

• Gyakorlati oktató FOSZ 4 félév 

• Mérnök oktató BSc 6 félév 

• Mérnöktanár 4 félév 

• PhD szakképzés-pedagógia 

 

 

 



A duális képzés oktatói 

• Középfokon > Szakképző iskoláknál 
– A szakoktató(műszaki, agrár, gazdasági) képzés és problémái 

– Az iskolai és a vállalati szakmai gyakorlatok oktatói 
• Szakoktatók csoportos, iskolai helyszínű gyakorlatok vezetése 

• Oktatók a Kamara által kiképzettek> 60 órás tanfolyam vállaltoknál 
egyéni/kiscsoportos? 

• Gyakorlati oktató 4 féléves FOSZ volt korábban 

• Felsőfokon 
– Kik kellenének? Mik a szükséges kompetenciák? 

– Egy modell: 
• Mérnökpedagógiai szakirányú továbbképzési szak 

• Szakoktatók 

• Szakelméleti tanárok(mérnöktanárok) 



A mérnökpedagógiai szakirányú továbbképzési 
szak kompetenciái 1. 

•  A mérnökpedagógiai szakmérnökök ismerik:  

• a korszerű gyártási folyamatokat, eszközöket, megmunkáló robotokat/ automatikákat 

• a gyártási, szerelési, üzemfenntartási technikákat, automatizált rendszereit,a mechatronika 
korszerű, új alkalmazásait. 

• a társadalom és az oktatás, a nevelés összefüggéseit, befolyásoló tényezőit 

• az általános és pedagógiai pszichológia jelenségeit, a személyiségfejlesztés, a 
csoportdinamika folyamatát, összefüggéseit, valamint a tanulást és a munkavégzést 
meghatározó motivációs mechanizmusokat. 

• a nevelés, oktatás, képzés pedagógiai alapfogalmait, azok jelentését, kapcsolatát, a tanítás-
tanulás didaktikai funkcióit, folyamatának általános törvényszerűségeit, a tudás 
rétegeződését, fajtáit, az ellenőrzés-értékelés pedagógiai kérdéseit. 

• a mérnökpedagógia fogalmait, specifikumait, a mérnökképzés tartalmának tervezési, 
szervezési, ismeretközvetítési és elsajátítási, módszertani vonatkozásait. 

• a munkapszichológia és az ergonómia alapfogalmait, 

• a felnőttképzés andragógiai, motivációs, didaktikai sajátosságait, az életen át tartó tanulás, a 
formális, informális és nonformális tanulás sajátosságait, az előzetes tudás felmérésének 
elvét és módszerét. 

 

 



A mérnökpedagógiai szakirányú továbbképzési 
szak kompetenciái 2. 

• A mérnökpedagógiai szakmérnökök mérnöki és pedagógiai-pszichológiai alapismereteinek birtokában 
képesek, illetve alkalmasak: 

• az előzetes tudás mérésére, az állandó és változó tudáselemek meghatározására, a különböző helyszíneken 
és tanulási környezetben megvalósuló hallgatói teljesítmények objektív értékelésére, ellenőrzésére 

• a duális mérnökképzés intézményi elméleti és gyakorlati foglalkozásainak megtartására, a korszerű 
oktatástechnológiai eszközök és módszerek alkalmazására. 

• a vállalati helyszíneken folyó gyakorlati képzés mentorálására, a hallgatói teljesítmények és a 
kompetenciák mérésére, értékelésére [1] 

• a korszerű IKT eszközök, a digitális pedagógia alkalmazására a bemutatás, a szemléltetés, a gyakorlás 
pedagógiai fázisaiban, a taneszközök és módszerek fejlesztésére. 

• hatékony és eredményes kommunikációt folytatni a hallgatókkal, üzemi dolgozókkal, vezetőkkel. 

• nyitott és rugalmas személettel, attitűddel rendelkeznek, amelyekkel a különböző szakképzettségű, 
életkorú és tapasztalattal rendelkezők továbbképzési, átképzési programjait tervezik és az oktatást 
megtartják. 

• a digitális pedagógiai ismeretekre építve a tananyagok digitalizálására, virtualizálására.  

• a műszaki és társadalomtudományok integrált szemléletű alkalmazására, az empirikus kutatással 
megalapozott tudás publikálására, közlésére. 

 



Mérnökpedagógiai szakirányú továbbképzési 
szak programrészletei 

• A fontosabb területek és arányai 
• Korszerű műszaki-technikai ismeretek modul. 5 kredit, 10 óra 
• Ennek a területnek az aránya: 5,55 % 
• Humántudományi és alapozó pedagógiai, pszichológiai modul. 20 kredit, 40 óra 
• Ennek a területnek az aránya: 22,22% 
•  Mérnökpedagógiai elméleti és gyakorlati modul, benne a szakképzés és a 

mérnök-képzés rendszere, didaktikai alapkérdései, labordidaktika, 
szakmódszertani ismeretek, IKT alapú oktatás, a felnőttképzési sajátosságai. 40 
kredit, 80 óra 

• Ennek a területnek az aránya: 44,44% 
• Szakmai gyakorlat a képzések megtartására, szervezésére, menedzselésére 

modul.20 kredit, 40 óra 
• Ennek a területnek az aránya: 22,44% 
• Szakdolgozat 5 kredit, 10 óra 
• Ennek a területnek az aránya: 5,55 % 

 



A mérnökpedagógiai szakirányú 
továbbképzési szak tanterve. 

A tantárgy neve Kódja 1. 

Félév 

óra 

2. 

félév 

  

3. 

félév 
Kredit Felelős 

szervezeti 

egység 

Tantárgy 

felelős oktató 

Korszerű műszaki ismeretek 1   5 v     3     

Korszerű műszaki ismeretek 2     5 v   3     

Általános és pedagógiai pszichológia   10 v     5     

Nevelés és oktatásszociológia   6 v     3     

Általános pedagógia- didaktika   10 v     5     

Mérnöketika   5 v     3     

Munkapszichológia és ergonómia     6 v   3     

Mérnökpedagógia 1   10 v     5     

Mérnökpedagógia 2     10 v   5     

Labordidaktika       9 gy 4     

Digitális pedagógia alkalmazása     10 g   5     

A mérnökképzés módszertana 1     10 v   5     

A mérnökképzés módszertana 2       10 v 5     

Felnőttképzés       6 v 3     

Oktatástechnológia     9 gy   5     

Kommunikáció   9 gy     4     

A duális képzés tervezése, 

szervezése 

      10 v 5     

Hospitálási-tanítási gyakorlat     6 gy 14 g 10     

Tutorálási gyakorlat       10 g 5     

Szakdolgozat     4 gy 6 gy 5     

Egybefüggő tanítási gyakorlat       4 hét       

Összesen:   55 60 65 90     



A mérnökpedagógiai szakirányú továbbképzési 
szak egy moduljának tantárgyi leírásai. 

• Szakmai gyakorlat a képzések megtartására, szervezésére, menedzselésére modul.20 kredit, 40 
óra 

• A duális képzés tervezése, szervezése. A képzéssel szembeni legújabb igények kielégítéséhez 
nyújtanak ismeretet ebben a tantárgyban. Elsősorban a tanügyi dokumentumok, a vállalati-
munkaerőpiaci környezet, a képzés helyi tervének elemzése alapján. A gyakorlati képzőhelyek tárgyi, 
személyi feltételeit, a megvalósítható kompetenciafejlesztést mérlegelve tervezik a tananyagot 
egészében és az időben (félév közbeni és után) szakaszokra, időegységekre bontva. megtervezik a 
hallgatók vállalati gyakorlatainak tevékenységeit, annak dokumentálását (napló, portfólió). 
Megszervezik a gyakorlati képzést a helyszíneken, a kompenzáló, felzárkóztató és a hiányt pótló 
elemeket. 

• Hospitálás és gyakorló tanítás keretében készülnek fel a mérnökök elméleti és gyakorlati 
oktatására. Először előadásokon és különböző gyakorlatokon tesznek látogatást, amelyek 
tapasztalatait megadott szempontok alapján rögzítik, irányított formában feldolgozzák,- kiértékelik. 
Ezzel felkészülnek a saját óráik megtartására, amelyekhez előzetesen óra, illetve foglalkozási 
vázlatot készítenek stb. A megtartott órákat szintén irányítottan elemzik, értékelik. 

• Tutorálási gyakorlat. A duális képzésben résztvevő vállalatoknál lévő hallgatókkal egyénileg történő 
foglalkozáshoz az általános, a csoportos foglalkozásokra jellemző módszereken túli ismeretekre, 
kompetenciákra van szükség. Az egyéni bánásmód pszichológiai- didaktikai alapjaira építő 
módszereket a duális képzésben résztvevőkkel való foglalkozások gyakoroltatása egészíti ki. 

 



A Műszaki szakoktató szak új képzési terve 
Differenciált szakmai törzsanyag pedagógiai 

Tantárgy neve 1 2 3 4 5 6 7 kr 

Felnőttek szakképzése           2+0   2 

Munkapszichológia-ergonómia         2+0     3 

Szakmai gyak módszertana 1.**         3+1     4 

Szakmai gyak. módszertana 2.***           3+1   4 

Oktatástechnológia-digitális pedagó         2+2l     4 

Vállalati oktatás 

tervezése,szervezése 

            1+1 2 

Szabadon választható pedagógiai      x 2+0         2 

Szakmai nyelv             0+3 2 

                  

Összesen: 0+0 0+0 2+0 0+0 7+3 5+1 1+4 23 



Példák a módszertani vonatkozásokra 

• Mi a különbség rajzjel és tervjel 
között? 

• Egy egyszerű ábra segítségével 
megadjuk a választ az 
alábbiakban. 

• Tervjellé akkor válik egy rajzjel, ha 
kiegészítő jelölésekkel és műszaki 
adatokkal (áramerősség, 
feszültség, teljesítmény, típus 
stb.) látják el.  

 

• Komplex mintafeladat: Pneumatikus 
munkahenger működtetése időzítővel 
(késleltetés a munkahenger dugattyújának 
pozitív véghelyzetében).  

• A START nyomógomb jelére a munkahenger 
dugattyúja menjen kinti véghelyzetbe, majd 
várakozzon 10 másodperc időtartamig, aztán 
térjen vissza alaphelyzetbe. A késleltetés a STOP 
nyomógombbal legyen megszakítható. 
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Köszönöm a figyelmet! 

 


