
MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK ALAPSZAK (BSC)  

7. FÉLÉVES GYAKORLATÁNAK CÉLJA ÉS KÖVETELMÉNYEI 

A nappali képzésben lévő hallgatóknak 3 helyszínen kell letölteniük a gyakorlatokat! A 

nappali képzésben lévőknek 2x3 és 1x6 hét (a 3 igazoláson 500 óra szerepeljen összesen) a 

levelező képzésben lévőknek 2x2 hét (a két igazoláson 160 óra szerepeljen összesen). A 

nappali képzésben lévőknek 3 hét a Tangazdaságban letöltendő. Az egyik külső gyakorlati 

helyszín termelő üzem legyen, a másik agrárszakigazgatás (MVH, MGSZH, Agrárkamara).  

A hallgató számára a szakmai gyakorlat a főiskola és a gazdálkodó szervezetekkel kötött 

együttműködési megállapodások alapján, az intézet szervezésében történik, illetve a hallgató 

önmaga is kereshet szakmai gyakorlati helyet. Utóbbi esetében, a gyakorlóhely 

megfelelőségét egy háromtagú bizottság dönti el vitás esetekben az intézetvezető dönt.  

A mellékelt Excel fájl tartalmazza a listát azokról a partnerekről akikkel megállapodásunk 

van, akik ezeknél a Cégeknél töltik a gyakorlatot csak az Együttműködési megállapodás 1. 

mellékletet kell tölteni és a MATI titkárságra Tóth Miklósné Edinának elküldeni.  

Amennyiben valaki nem a listán szereplő már együttműködési megállapodást kötött cégek 

közül választ a tantárgy felvétele után a MATI Titkárságon kezdeményeznie kell az 

együttműködési megállapodás megkötését. (A gyakorlatvezetőnek minden esetben felsőfokú 

agrár végzettséggel kell rendelkeznie.) 

A GYAKORLATI FÉLÉV TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEI: 

Az összefüggő szakmai gyakorlatot a szak Képesítési és Kimeneti követelménye írja elő.  

A szakmai gyakorlatra a 7. félévben kerül sor, a szakon előírt tanulmányi követelmények 

teljesítését követően. A Szakdolgozat kivételével a mezőgazdasági gyakorlat időtartama 

nappali képzésben 500 óra, levelező képzésben 160 óra,  

 

A 7. félévben teljesített gyakorlatokról Powerpoint-ban elkészített előadás megtartására és az 

alant felsorolt dokumentumok leadására egyeztetett időpontban MATI Kari Tanácstermében 

(„C” épület I. emelet) kerül sor.  

Szükséges dokumentumok (A Tangazdaságban letöltött gyakorlatot a termelő üzemi 

gyakorlattal együtt kell bemutatni az ott szükséges dokumentumokat (értékelő lap stb.) a 

Tanszék állítja ki) (mellékletként csatolva): 

2 db Értékelő lap 

2 db Gyakorlati igazolás 

2 db Tanulmány Az összefüggő szakmai gyakorlatról amely az alábbi részekből áll: 

Kötelező tematikai egységek: 

1. Előlap: az azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazza.  



- kar, szak megnevezése 

- hallgató neve,  

- tagozat és neptun kód 

2. Tartalom: oldalszámozva 

3. Értékelő lap 
4. Gyakorlati igazolás fénymásolata (Gyakorlati igazolás) 

5. Kötelező feladatok:  
- Gyakorlati terv készítése (min. 1500 karakter) (1 oldal) A szakmai gyakorlat 

ütemterve táblázatos formában (Mikor hol hány órát voltatok gyakorlaton, a 

gyakorlatot igazoló nevével (ide nem kell aláírás)). 3-4 mondat szöveges 

átkötés a táblázat alá. 

- Bázis intézmény ismertetése. (min. 6000 karakter) (8-10 oldal) A gyakorlati 

hely részletes bemutatása. 

- Mezőgazdasági gyakorlati tapasztalatok ismertetése (min. 6000 karakter) Egy 

tételes felsorolás a konkrét feladatokról napra lebontva 

- Mezőgazdasági gyakorlati napló összegző ismertetése, melyben a gyakornok 

rögzíti benyomásait, tapasztalatait, az intézményről kialakított összesített 

véleményét. (min. 12 000 karakter) A gyakorlati tapasztalatok ismertetése (2-3 

oldal) Mit csináltál a gyakorlaton milyen tapasztalatokat tartasz a 

legértékesebbnek milyen változtatásokat javasolnál 

5.1 Önálló feladatok: 

- azon kiemelt feladatok leírása, melyeket meghatározónak érez további szakmai 

munkájában. 

6. Irodalomjegyzék: a gyakorlati munka során a hallgató által tanulmányozott 

szakirodalom felsorolása. 

 

2db minimum 10-10 diából álló diasorozat CD-re kiírva (Hasonlóan felépítve a 

tanulmányhoz) 

Mindezt egy lefűzőbe vagy gyűjtőbe összerakni a gyűjtő gerincére ráírni a nevet a neptun 

kódot és a gyakorlat évét (201..). A félév végén várhatóan a vizsgaidőszak 2. hetében (Neptun 

üzenetben közölt időpontban) egy szóbeli beszámolóra kerül sor ahol a fenti anyagot leadják 

és gyakorlati helyszínenként minimum 5-5 percben beszámolnak (előadják a power pointban 

készült beszámolót). 

 

  



ÉRTÉKELŐ LAP 

 

 

 

1. A 7. féléves összefüggő szakmai gyakorlatra javasolt érdemjegy:……………………. 

2. A gyakorlatvezető szöveges értékelése.  

 

A szöveges értékelés terjedjen ki a hallgató szakmai: 

a. készségeire, 

b. elméleti tudására és arra, hogy ezt hogyan képes a gyakorlatba integrálni, 

c. aktivitására, érdeklődésére, 

d. kezdeményezőkészségére, 

e. önállóságára, 

f. közösségbe való beilleszkedési készségeire, 

g. etikai, erkölcsi magatartására. 

 

 

 

 

……………………….201... év……………………….hó…………….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                 Gyakorlatvezető 

 

 

 

 

 

 



 

 

GYAKORLATI  

IGAZOLÁS 

 

 

Gyakorlóhely neve:……………………………………………………………………… 

címe:…………………………………………………………………………………………….. 

Gyakorlatvezető neve:………………………………………………………………………….. 

Hallgató neve:…………………………………………………………………………………... 

Képzés megnevezése:…………………………………………………………………………... 

Gyakorlat típusa:………………………………………………………………………………... 

Gyakorlat ideje:…………………………………………………………………………………. 

Gyakorlat óraszáma:………………………….. 

 

 

Igazolom, hogy a hallgató mezőgazdasági gyakorlatát intézményünkben letöltötte, a 

részére előírt feladatokat teljesítette. 

 

 

 

 

 

 

……………………….201…. év……………………….hó…………….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                          Gyakorlatvezető                                                                                                    

 


