EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉRE


Amelyet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény alapján kötöttek
egyrészről a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett
	Cégnév:	
	Székhely:
	Cégjegyzék szám:	
	Adószám:	
	Statisztikai számjel:	
	Képviseli:
            Elérhetőség:		
mint a gyakorlati képzés megszervezője,

másrészről a
            Név: 		                        Miskolci Egyetem /……………………. Kar /
	Székhely: 		3515 Miskolc – Egyetemváros 
            Intézményi azonosító jel:       FI 87515
            Adószám: 		15308809-2-05
            Statisztikai számjel: 		15308809-8542-312-05
	Képviseli: 	
	Kapcsolattartó személy:
            Elérhetőség:	
mint a gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók intézménye (továbbiakban: Egyetem), az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:


A szerződés tárgya

1.	A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzés megszervezőjének a 201... évre megállapított szakképzési hozzájárulása terhére a felsőoktatási törvény hatálya alá eső területeken, az abban foglalt  gyakorlati képzés megszervezésében együttműködnek.

2.	Az együttműködés módja: szakmai gyakorlati képzés megszervezése a következők hallgató(k) számára:
    Hallgató neve:                                                               
     Gyakorlatigényes alapképzési szak:

3.	A gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszáma:

4. a) a gyakorlati képzés időtartama /esetleges szakaszai/: 
b)	a gyakorlati képzés helyszíne és formája /szakaszonként/: 

5.	A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere: 
6.	A Miskolci Egyetem feladatai a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban:
7.	A gyakorlati képzés megszervezőjének feladatai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban: 
8.	A hallgatók kötelező juttatásai, melyeknek a biztosításáról a gyakorlati képzés szervezője gondoskodik: 
–		a hallgatónak közvetlenül fizetendő munkadíj az Ftv 48.§ (3) bekezdése alapján, 
–		útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára tömegközlekedési eszközökkel 
történő utazáshoz, ha arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor,  
–		útiköltség térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervező átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelyen szervezi meg,
–		tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá olyan munkaruha, külön jogszabály alapján kötelezően előírt védőeszköz, amely a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót megilleti.
	
9.	Felelősségbiztosítás:

10.	Elszámolható egyéb költségek, tervezett költségek:
11.	A hallgató tanulmányi kötelezettségeit a szakmai gyakorlati feladatot kiíró tanszék vezetője írásban közli a hallgatóval. A helyi irányítás és ellenőrzés a szakképző helyet illeti meg. 
12.	A hallgató/k felügyeletét a képzés szervezője részéről………………………… látja el.
13.	A felek rögzítik, hogy ezen szakmai gyakorlati képzés a képesítési követelményekben és a tantervben szerepel. 
Időtartama és kreditértéke (óraszáma) a kari tantervben került meghatározásra.
14.	Ezen megállapodás 201……………-ig hatályos. 

A felek képviselői a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.


Miskolc, 201…. 
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