
A Kémia BSc tantervbe épített SZAKMAI GYAKORLAT szervezése a Kémiai Intézetben 

 

A kurzus célja: gyakorlati munkához kapcsolódó szakmai tapasztalatszerzés. 

 

A szakmai gyakorlat tárgyfelelőse: Dr. Szalay Roland adjunktus  

Feladatai:  

- a hallgatók előmenetelét, illetve a folyamatos teljesítést nyomon követi, 

- az intézeti oktatási referens útján a Tanulmányi Hivatallal egyeztetve ellenőrzi az előfeltételek 

meglétét, 

- azon hallgatók részére, akiknek még nincs határozott elképzelésük, ajánlást tesz, hogy melyik 

kutatóhelyet válasszák.  

 

A tárgy felvételének előfeltételei: 

- 45 kredit sikeres teljesítése a mintatanterv szerint előírt I. és II. féléves tárgyakból. (Az Intézet 

nem tesz különbséget „külső”, illetve „belső”, azaz intézeti kutatólaboratóriumi helyek között, a 

kritérium egységesen mindegyik kutatóhelyre vonatkozik.)  

- A kutatólaboratóriumok előírhatnak további előfeltételeket. 

 

A gyakorlatok szervezése 

- A hallgatók a hathetes gyakorlatot külső kutatóhelyeken vagy intézeti kutatólaboratóriumokban 

végezhetik. A lehetőségekről az intézeti honlapon tájékozódhatnak. Az Intézet javasolja, hogy a 

hallgatók lehetőleg (az általuk kiválasztott) ipari kutatóhelyen/üzemben teljesítsék a szakmai 

gyakorlatukat. 

- A tárgyat a 3. félévtől kezdődően vehetik fel. A gyakorlat legkorábban a 2. félév után kezdhető 

meg. 

- A hallgatók az őszi és a tavaszi félévben, illetve a szünetekben is végezhetnek szakmai 

gyakorlatot. 

- A tárgyat a tanulmányi rendszerben a tantervi háló szerint vagy legkésőbb a tervezett végzés előtt 

két félévvel fel kell venni, hiszen ennek teljesítése előfeltétele a szaklaboratóriumi gyakorlat 

megkezdésének.  

- A hathetes gyakorlat legfeljebb 6, időben nem összefüggő részletben is teljesíthető. 

Elvárás, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlat követelményeit az 5. félév végére, illetve a 

szaklaboratóriumi gyakorlat tervezett megkezdéséig teljesítsék. 

 

A hallgatók kötelessége a munkájukról összefoglaló beszámoló elkészítése és benyújtása a 

tárgyfelelősnek, aki ennek alapján igazolja a Neptunban a munka elvégzését.  

A beszámoló követelményei: 

- A hathetes gyakorlat befejezését követően az elvégzett munkáról legalább 5 oldalas beszámolót 

kell készíteni, melyet elektronikus formában (doc vagy pdf formátumban) el kell juttatni a 

tárgyfelelősnek.  

Belső kutatóhelyen (azaz az ELTE Kémiai Intézetben) végzett gyakorlat esetén a beszámolóban 

egyértelműen meg kell adni a munkavégzés(ek) időtartamát és a témavezető(k) nevét! 

Külső kutatóhelyen végzett gyakorlat esetén minden egyes, időben összefüggő részletben teljesített 

munkavégzésről igazolást kell eljuttatni a tárgyfelelősnek. Az igazolásnak tartalmaznia kell:  

o a hallgató nevét és szakját,  

o a kutatóhely (laboratóriumi szintű) megnevezését és postai címét,  

o a témavezető nevét és beosztását, illetve  

o a munkavégzés első és utolsó napjának dátumát.  

Az igazolást mind a hallgatónak, mind pedig a kutatóhely vezetőjének sajátkezű aláírásával kell 

hitelesíteni, amelyet elektronikusan (színesben szkennelve vagy lefotózva jpg vagy pdf 

formátumban) kell elküldeni a tárgyfelelősnek. 

A felmerülő problémák / kérdések megoldásához segítséget nyújt Kochis Andrea (543-as szoba). 

 

 

Budapest, 2018. október 1.      ELTE Kémiai Intézet 


