
A nyári szakmai gyakorlatra történő jelentkezés lehetőségei: 
 

Nyári szakmai gyakorlatot BSc és MSc. szinten az ELTE Kémiai Intézetének kutatócsoportjainál 

(https://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=4), más egyetemek kutatócsoportjainál és az MTA 

kutatóhálózatában működő kutatócsoportoknál (pl. MTA TTK http://www.ttk.mta.hu/) is lehet 

végezni. Természetesen abban az esetben ha az aktuális Járványügyi Szabályzat ezt lehetővé teszi. 

 

A hallgatók különböző cégeknél is elvégezhetik a szakmai gyakorlatot. Ehhez a következő 

dokumentációra van szükség: Szerződés megkötése a céggel (a szükséges formanyomtatvány itt 

elérhető). A szerződések ügyintézése: Kochis Andrea (kochisandrea@caesar.elte.hu) 

 

 

Aktuális felajánlott kutatóhelyek, ahová várjuk a jelentkezéseket: 

 

EGIS 

Tudnivalók az EGIS által kínált helyekről: 

a vírusra való tekintettel 3 féle forgatókönyvet készített az EGIS a gyakorlatosok fogadására, jelen 

helyzetben további értesítésig és döntésig eszerint haladunk a gyakorlat szervezését illetően. 

A forgatókönyvek az alábbiak: 

A verzió - Amennyiben 05.15-ig megszűnik a vészhelyzet, minden gyakorlatost, gond nélkül tudunk 

fogadni, a tervezett időpontban.  

(06.16-tól 07.14-ig) [4 hét] – középiskolások és egyetemisták - (06.16-től 07.28-ig) [6 hét] - egyetemisták  

B verzió - Amennyiben 06.01-ig megszűnik a vészhelyzet, tudjuk ugyan úgy fogadni mind a két fajta 

szakmai gyakorlatost, 4 hetest és 6 hetest.  

Egis oldalról ez a legvégső határidő, amikor a háttérmunkát még eltudjuk végezni a gördülékeny 

kezdéshez. 

C verzió - Amennyiben 06.15-ig megszűnik a vészhelyzet, abban az esetben 07.01-es kezdéssel tudjuk 

fogadni a gyakorlatosokat, azonban csak a 4 hétre érkezőket. 

A 6 heteseket abban az esetben tudjuk fogadni, ha az egyetem lehetőséget biztosít arra, hogy a 

gyakorlatot ne egybe függően kelljen teljesíteni. (Aug.3-28-ig leállás a Bp-i telephelyeken) augusztus 

24-től augusztus 28-ig folytathatják a gyakorlatukat.  

6 hetes gyakorlatosok bontása (leállás miatt) 

1. szakasz – 06.29.-07.31-ig – 5 hét 

2. szakasz – 08.24-08.28-ig – 1 hét 

Ezen kívül szeretném tájékoztatni, hogy szintén a vírusra való tekintettel idén lecsökkent a fogadó 

szervezeti egységek száma és létszám kapacitásai, amihez megértésüket kérjük! 

Mindannyiunk számára fontos, hogy mind kollégáinkat, mind pedig a hallgatóikat is biztonságban 

tudjuk. 
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Az EGIS által kínált szakmai gyakorlati helyek listája itt elérhető. A jelentkezés menete a 

következő: 

Jelentkezéshez szükséges: CV (díjak, ösztöndíjak, tanulmányutak, publikációs lista, TDK 

eredmények vagy folyamatban levő TDK kutatások esetén a kutatóhely és a kutatási téma 

megadása), motivációs levél, eddigi szerves kémiai és analitikai tanulmányok eredményei 

(főkollégium és laboratóriumi gyakorlati jegyek), minden lezárt tanulmányi félév átlaga. A 

kiválasztott pozíciók kódszámának pontos megjelölése (maximum két hely jelölhető meg a 

preferenciák jelölésével, pl.: 1. E3; 2. E1) 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30. péntek 12:00 

Jelentkezés: kizárólag e-mail-ben, Kochis Andrea (kochisandrea@caesar.elte.hu). 

Kiválasztás folyamata: a beérkezett jelentkezések alapján történik meg a jelentkezők kiválasztása, 

amelynek eredményéről visszajelzést küldünk. Az egyetemen kiválasztott hallgatóknak az EGIS 

biztosítja a helyet. A kiválasztott jelentkezők listája továbbításra kerül az EGIS felé. Ezt követően 

az EGIS megadja a szükséges információkat a teendőkről az egyetem részére, amely továbbításra 

kerül a hallgatók felé. Ezt követően a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek az EGIS-szel, és 

intézik a gyakorlathoz szükséges információt. 

 

WESSLING Hungary Kft  

Tájékoztatom önöket, hogy a WESSLING Hungary Kft. lehetőséget biztosít 

a felsőfokú tanulmányokat végző hallgatók kötelező szakmai 

gyakorlatának letöltésére. 

Az együttműködési megállapodásokat idén is egy év határozott időtartamra tervezzük megkötni az 

egyetemekkel. 

Függetlenül attól, hogy 4, 6, vagy több hetes a szakmai gyakorlatuk, egységesen megfizetjük a hallgatóknak 

havonta a minimálbér 65%-át. 

Elsősorban olyan hallgatók pályázatát várjuk, akiknek az esetleges későbbi foglalkoztatása is felmerülhet a 

cégcsoportnál. 

A szakmai gyakorlatra az Élelmiszerbiztonsági üzletág és a Környezetanalitikai üzletág szervezetén belül 

kerül majd sor. 

A szakmai gyakorlat helye: 1045 Budapest, Anonymus u. 6. 

Jelentkezési határidő: 2020. április 20. 

Jelentkezés módja: magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, valamint motivációs levéllel az  

allas@wessling.hu címre elküldve. 
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Az alábbi táblázat tartalmazza a szakterületek megnevezését és a tervezett létszámot. 

Mikrobiológiai labor 

  

4 fő 6 hetes, különböző időpontokban  

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök 

Klasszikus analitika + mintaelőkészítés 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök 

Peszticid vizsgálat 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök, Vegyész 

Nonfood termékvizsgálat 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Biomérnök, Vegyész 

Műszeres vizsgálat 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök, Vegyész 

Élelmiszerbiztonsági szakértői feladat 1 fő 14 hetes Élelmiszermérnök 

Környezetanalitikai üzletág kb. 12-13 fő, összesen 58 hét időtartamban 

Szak: Biomérnök, Vegyész, Vegyészmérnök, 
Környezetmérnök 

  

Kérem szíveskedjenek a szakmai gyakorlat lehetőségéről tájékoztatni az érintett hallgatókat. A programról a 

következő címen is lehet tájékozódni: https://hu.wessling-group.com/hu/karrier/gyakornok 
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