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230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7.
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén működő, és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
felsőoktatási szakképzési tevékenységére, a képzésben részt vevő hallgatókra, továbbá felsőoktatási
szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben a szakmai gyakorlatra és az abban együttműködő
szervezetekre, a szakmai gyakorlóhelyekre.
2. §1
3. § (1) A képzésben a szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási szakképzés, az
alapképzési, mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.
(2) A 14–18. §-ban foglaltakat az alapképzés és a mesterképzés részeként megszervezett szakmai
gyakorlat tekintetében is alkalmazni kell.
4. § E rendelet alkalmazásában
1. besorolási szak: a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
szóló kormányrendelet osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke szerinti azon alapképzési szak
vagy mesterképzési szakjainak jegyzéke szerinti azon osztatlan szak, amelyhez besoroltan az adott
felsőoktatási szakképzést a képzési és kimeneti követelményei meghatározzák;
2. feladatprofil: a felsőoktatási szakképzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, feladatkör,
munkaterület;
3. képzettségi szint: az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerre (ISCED) az ENSZ
gazdasági és szociális osztályozási rendszereinek csoportjához tartozó besorolási rendszer, amely
osztályozási referenciakeretül szolgál az oktatási programok és az ezekkel összefüggő képesítések
rendszerezéséhez;
4. szakmai gyakorlat: a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési, a
mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a
szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és
a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására,
a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására;
5.2 szakmai gyakorlóhely: azon jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási
szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a felsőoktatási intézménnyel kötött
együttműködési megállapodás, valamint a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint
kötött hallgatói munkaszerződés alapján, az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja, és amelyet az
Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett.
Gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet kell
Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

