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Motiváció
Növekvő kereslet a diplomás munkaerő iránt

Változások a 

munkaerő 

összetételében 

végzettségi szint 

szerint 

Forrás: 

CEDEFOP SKILL 

FORECAST
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Duális képzés története

• Baden-Württemberg-i duális képzés (DHBW)

• Hazai kooperatív és duális képzések tapasztalatai (pl. KEFO, SZE,

NYME, PTE)

• A duális képzés definíciója a nemzeti felsőoktatásról szóló

törvényben (2014. VII. 24)

• A törvény létrehozta a Duális Képzési Tanácsot

• Duális képzési alapelvek, követelmények kialakítása

• 2015- TÁMOP 4.1.1. - A felsőoktatás területi, társadalmi,

gazdasági szerepének fejlesztése

• 2015 szeptemberében elindultak a duális képzések országszerte

Intézmény
Duális

gyakorlóhely
Önköltséges 

hallgató 
Ösztöndíjas 

hallgató 
Összes hallgató

19 198 85 355 440 fő
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Duális képzés működése

• DKT – folyamatos fejlesztés

• „Dualizálás” csak akkreditált képzéshez kapcsolva

• Felvételi eljárás- párhuzamosan: intézmény – céges

• Elméleti képzés az felsőoktatási intézményben

• Gyakorlati képzés a gazdálkodó szervezeteknél

• Időbeosztás – vállalatnál a képzési idő közel 50 %-a

• Közös tanterv

• Vállalati szakaszban: specifikus szakmai gyakorlati 

ismeretek, munkavégzési gyakorlat, soft – skillek fejlesztése

• DKT - minőségbiztosítási ellenőrzés -2016-tól

STRATÉGIAI CÉL 2020: A releváns képzési területeken Bsc

elsőévesek 8%-a duális hallgató
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Duális képzés adatok
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Hallgatói létszám Partnerszervezetek száma Felsőoktatási intézmények száma
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Duális képzési partnerek
2016/2017-es tanév/tervezet

16,4%

26,7%

13,7%

42,1%

0,5% 0,6%

Agrár

Gazdaságtudományok

Informatika

Műszaki

Természettudomány

Társadalomtudomány
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Felsőoktatás - Ipar együttműködése

A duális képzés helye, szerepe

Képzés Kutatás

Intézményen belül • Mesteroktatók

• KFKK

• Kooperatív képzés 

intézményen belül 

(vállalatok által tartott 

szemináriumok)

• Ipari megrendelések, 

kutatási szolgáltatások 

vállalatok részére

• Felsőoktatási- Ipari

Együttműködési 

Központok

Intézményen kívül • Mobilitási ösztöndíjak, 

gyakornoki programok

• Szakmai gyakorlatok

• Kooperatív képzés

• Duális képzés

• Kihelyezett tanszékek
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• Gazdasági-társadalmi igényeket jobban kiszolgálja a

felsőoktatás

• Képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti

összhang

• Szektorok közötti együttműködés

• Magyarország diplomás munkaerő megtartó

képessége növekszik

Eddigi tapasztalatok 

Hozadékok, előnyök
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• Munkaerőpiac igényeinek megfelelő ismeretek

• Gyakorlati tapasztalat közvetlenül a munkáltatóktól

• Intenzívebb tanulási élmény

• Reális és objektív elhelyezkedési elképzelés

• Hallgatói juttatás – motivációs faktor

Eddigi tapasztalatok 

Hozadékok, előnyök - Hallgatók
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• A vállalatok és a felsőoktatási intézmények tudásának

egyesítése a hatékonyabb és magasabb szintű

képzést eredményez

• Képzési tartalom aktualizálása gazdasági igények

mentén

• Működő együttműködési hálózat a térség gazdasági

szereplőivel

• Közös KFI projektek megalapozása

Eddigi tapasztalatok 
Hozadékok, előnyök - Intézmények
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• Munkaerőhiány csökkentése (már a képzési idő alatt 

mérnöki munka)

• „Corporate identity” átadása képzés alatt

• Duális hallgató integrálódási ideje diploma után – „0”

• Intézményi tudásbázishoz való hozzáférés

• Adó és járulékkedvezmény

Eddigi tapasztalatok 
Hozadékok, előnyök – Partnerek
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Eddigi tapasztalatok 
Nehézségek, kockázatok

• A duális képzés nem „csodaszer” 

• A hazai duális képzési modell specialitásai

• Egyes területeken kevés tapasztalat a 

megvalósíthatóságról 

• Vállalati – intézményi – kormányzati elvárások 

összeegyeztetése

• Partnerszervezetek méretben, típusban eltérőek

• KKV-k bevonása - partnerszervezetek motiválása

• Középiskolai diákok pályaorientációja – STEM, duális 

képzés
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