HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI GYAKORLATI HELY
KIVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
folyamatleírás
határidő
frissített intézményeknek és mentoroknak, valamint a a tanév első félévének regisztrációs
időszakának végéig
hallgatóknak szóló tájékoztató anyagok a honlapon
folyamatos
• a szakmai gyakorlati helyekről folyamatosan frissülő
tájékoztatás a honlapon az alábbi részletezettséggel: az
intézmény neve, weboldala, mennyi hallgatót fogad és
vannak-e speciális feltételek, mint például szakmai életrajz
előzetes benyújtása stb.
október folyamán
• képzésenként, specializációnként a specializációfelelősök,
kurzusfelelősökkel együtt szervezett tájékoztatók a
szakmai gyakorlat folyamatáról, a helyválasztásról
módjáról, az online felület használatáról
a felület november 1. 8:00 és
• a Neveléstudományi Intézet által kialakított, a szakmai
november 30. 23:59 között
gyakorlati hely választást segítő online felületen
használható
(Qualtrics) keresztül
(itt lehet majd jelezni, ha valaki az oktatóval egyeztetetten olyan
helyet választ, amelyik még nem szerződött partnerszervezet; ez
esetben az intézmény és a mentor elérhetőségeit is meg kell adni)
határidő az őszi félévben:
• a kurzusfelelőssel egyeztetve a szakmai gyakorlati hely
november 30-a
kiválasztása
december 1-je és január 31-e
• a határidő elmulasztása egyéni eljárásrendet von maga
között
után, ennek értelmében a kurzus oktatója nevezi
meg/jelöli ki a specializáció tartalmához kapcsolódva
azokat intézményeket, melyek közül kell a hallgatónak
választania
december 20-ig
• minden hallgató emailben kap tájékoztatást, melyik
gyakorlati helyre megy
második félév regisztrációs
• minden hallgató emailben kap tájékoztatást a
időszakának hetében
mentor/kapcsolattartó elérhetőségéről
• a kurzusfelelős a gyakorlatkísérő szeminárium első óráján tavaszi félév szorgalmi időszakának
első hete
ad átfogó tájékoztatást a szakmai gyakorlatról, ezért a
hallgató addig ne keresse a választott intézményt és ne
kezdje meg a gyakorlatot
adott tanév február 28-ig
• a szakmai gyakorlati hely módosítását indokolt esetben
kezdeményezheti a hallgató a kurzusfelelősnél, aki
kijelöli, illetve jóváhagyja a már szerződött intézményi
listából az új gyakorlati helyet (új, még nem szerződött
gyakorlati hely kijelölése nem lehetséges)
vizsgaidőszak végéig
• a hallgató online kérdőíven ad visszajelzést a szakmai
gyakorlati helyről, az ott végzett munkáról
•

