Buj Község Önkormányzat Képviselő - testületének
38/2015. (V.04.) határozata

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi
mellékletben szereplő megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.
melléklet

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
a
székhely: Buj Község Önkormányzata
képviseli: Barta Miklós Ferenc
Intézményi azonosító:
Statisztikai számjel:
Adószám: 15732217-2-15
Bankszámlaszám: 68700298-10010897
továbbiakban: Fogadó intézmény,
másrészről
a Debreceni Egyetem
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviseli: Dr. Szilvássy Zoltán rektor, jelen megállapodás tekintetében a RH/602-9/2015. iktatószámú
meghatalmazás alapján Dr. Semsei Imre dékán,
Intézményi azonosító: FI 17198
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09
Adószám: 15329750-2-09
Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000
továbbiakban: Egyetem,
együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A megállapodás tárgya
1.

Felek a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 15.§ (3)
bekezdésében és a 289/2005 (XII.22.) Kormányrendeletben meghatározott, jelen megállapodás
tekintetében a 15/2006. (IV.3.) OM rendeletben rögzített képzési és kimeneti követelményekben
előírt kötelező szakmai gyakorlat megszervezése érdekében a 230/2012. (VIII.28.)
Kormányrendelet alapján az alábbi együttműködési megállapodást kötik
Gyakorlatigényes szaknak minősül a Kormány által a többciklusú képzés rendjét, a képzés
indításának eljárását meghatározó jogszabályban megjelölt - képzési és kimeneti követelményei
alapján legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot is tartalmazó - szak.
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.

2.

Felek rögzítik, hogy a Fogadó intézményben a jelen megállapodás alapján, illetve a jelen
szerződés egyetemi hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) a mindenkori mintatantervben
szereplő gyakorlati tantárgyak keretében és a 1. sz. mellékletben meghatározott szakmai
gyakorlaton vesznek részt.

3.

A szakmai gyakorlat helyszíne a Fogadó intézmény Buj, Rákóczi utca 13. (ha több van kérjük
mindent megjelölni) címen található telephelye.

4.

A jelen megállapodás szerinti szakmai gyakorlatok a következő típusú képzésekre terjed
ki:
 Ápolás és betegellátás alapszak (szülésznő szakirány)
 Egészségügyi Gondozás és Prevenció alapszak (védőnő szakirány)

5.

A hallgatók az Nftv. 44.§ (3a) bekezdése alapján eltérő megállapodás hiányában díjazásra nem
jogosultak tekintettel arra, hogy a Fogadó intézmény költségvetési szervnek minősül.
A Fogadó intézmény kötelezettségei a megállapodás teljesítése során

6.

Amennyiben az Nftv. 44.§ (3a) bekezdésére tekintettel hallgatói munkaszerződés megkötésére
nem kerül sor, Fogadó intézmény köteles tájékoztatni a hallgatókat a Munka Törvénykönyve
alapján rájuk irányadó jogokról és kötelezettségekről.

7.

A fogadó intézmény köteles olyan szakterületen foglalkoztatni a hallgatókat, illetve őket olyan
feladatokkal köteles ellátni, amelyek a tanulmányi előmenetelükhöz kapcsolódnak, és elősegítik a
jelen megállapodásban foglalt célok megvalósulását.

8.

Felek rögzítik, hogy a fogadó intézmény biztosítja a szakmai gyakorlati képzés feltételeit,
különösképpen az ahhoz kapcsolódó helyszínt, eszközöket, szükséges védőfelszereléseket,
munkaruhát, zárható öltözőt, tisztálkodási lehetőséget a hallgatók számára.

9.

Fogadó intézmény kijelöli a gyakorlatvezetőket, akik megszervezik a gyakorlatot az Egyetem
által a szakmai gyakorlat kezdete előtt rendelkezésre bocsájtott tantervi követelmények
előírásának megfelelően, és a szakmai gyakorlat időtartama alatt folyamatosan figyelemmel
kísérik a hallgatók szakmai előrehaladását. Fogadó intézmény vállalja, hogy a hallgatók egyes
munkavégzési helyekre történő beosztására tett javaslata megtételekor figyelemmel van arra,
hogy a hatékony és biztonságos munkavégzés feltételei, valamint a jelen megállapodásban foglalt
szakmai előrehaladás körülményei maximálisan biztosítva legyenek.

10. A gyakorlatvezető a hallgató által teljesített szakmai gyakorlatot az Egyetem által rendszeresített
értékelőlapon a megadott szempontok alapján minősíti.
11. Fogadó intézmény vállalja, hogy a hallgatókat a szakmai gyakorlat előtt tűz- és munkavédelmi
oktatásban részesíti, és azt dokumentálja, a hallgatókat egészséges és biztonságos körülmények
között foglalkoztatja, és csak a képzési programban meghatározott feladatok elvégzését teszi
kötelezővé.
12. A gyakorlatvezető a hallgató fegyelmi vétsége (késés, igazolatlan mulasztás, etikai normák
megsértése, munkavédelmi eszközök használatának elmulasztása stb.) esetén haladéktalanul
értesíti a fogadó intézmény részéről kijelölt szakmai kapcsolattartót.
13. Az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy a DE-EK honlapján gyakorlati helyként bemutatásra
kerüljön.

Az Egyetem kötelezettségei a megállapodás teljesítése során
14. Az Egyetem, mint a hallgatók teljes képzéséért felelősséget vállaló intézmény a jelen
megállapodás keretében folytatott szakmai gyakorlat tartalmáért, annak a képzési programban
betöltött megfelelő szerepéért is felelősséggel tartozik, a hallgatókat rendszeresen ellenőrzi,

gondoskodik a megfelelő tanulmányi előmenetelükről, módszertani irányításukról, a gyakorlat
során esetlegesen felmerülő problémák megoldásában aktívan közreműködik.
15. Az Oktatási Hivatalnál a Fogadó intézménynek a 230/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerinti
szakmai gyakorlóhelyként történő nyilvántartásba vételéről az Egyetem gondoskodik.
16. Az Egyetem feladata a 15/2006. (IV.3.) OM rendeletben rögzített szakmai gyakorlat
megszervezése a Fogadó intézmény közreműködésével.
17. Az Egyetem vállalja, hogy a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat (különösképpen a szakmai
gyakorlat tematikáját és követelményeit) annak megkezdése előtt legalább 15 nappal megküldi a
Fogadó intézmény részére.
18. Az Egyetem vállalja a szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatók kiválasztását, a szakmai
készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a gyakorlatvezető értékelése alapján a
hallgatók gyakorlati kompetenciáinak értékelését, és az ahhoz szükséges nyomtatványokat ehhez
biztosítja.
19. Az Egyetem a Fogadó intézménnyel együttműködve meghatározza a gyakorlati csoportokat, a
csoportok maximális létszámát, és a gyakorlatok kezdete előtt legkésőbb két héttel, a jelen
együttműködési megállapodásban kijelölt kapcsolattartó személy közreműködésével megküldi a
beosztott hallgatók névsorát (1. sz. melléklet). Az Egyetem részéről a kapcsolattartók névsorát a
2. sz. melléklet tartalmazza.
20. Az Egyetem a hallgatók szakmai gyakorlata vonatkozásában rendelkezik érvényes
felelősségbiztosítással, mely alapján mind a Fogadó intézmény mind harmadik személyeknek
megtéríti mindazon károkat, amelyekre a felelősségbiztosítás hatálya kiterjed.
21. Az Egyetem vállalja, hogy tájékoztatja a hallgatókat arról, hogy:

 előzetes engedély alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
felhasználhatják a gyakorlaton szerzett tapasztalatokat, felméréseket a gyakorlatvezető
és intézményvezető engedélye alapján szakdolgozatukban, TDK-munkájukban,
publikációjukban forrás megjelöléssel;
 az egészségügyi alkalmasságot igazoló érvényes dokumentumokat kötelesek
bemutatni a szakmai gyakorlat első hetében;
 a fogadó intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb szabályzataiban foglaltak
betartására kötelesek;
 a vonatkozó jogszabályokban szabályozottak, és a gyakorlatvezető által
meghatározottak szerint kötelesek végezni munkájukat;
 anyagi felelősséget kötelesek vállalni a mulasztásból, vagy a szabályok be nem
tartásából eredő károkért;

A gyakorlati képzés pénzügyi feltételei:
22. A gyakorlatot biztosító Intézmény a gyakorlatvezetőknek (tereptanároknak) fizetendő gyakorlati
díjon túl más költséget, díjat nem számít fel, ellentételezésként elfogadja a hallgatók által
teljesített munka értékét.
23. A DE-EK a gyakorlati képzésért fizetendő díjat a gyakorlaton töltött órák és résztvevő hallgatók
számának függvényében, 3000,-Ft /hét összegben téríti, melyre közvetlen köt megbízási
szerződést a gyakorlatvezető/tereptanárral a 19. pontban szereplő határidő előtt 1 hónappal.

Záró rendelkezések
24. Jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása során a felek folyamatosan együttműködnek, a
tapasztalatokat értékelik és a felmerülő kérdéseket közösen rendezik.
25. Felek jelen megállapodásban rögzítettekkel összefüggésben az alábbi kapcsolattartó személyeket
jelölik ki:
a szakmai gyakorlat felelőse az Egyetem részéről:
név, beosztás: Dr. Sárváry Attila oktatási dékán-helyettes / Dr. Szoboszlai Katalin
tanszékvezető
szervezeti egység: Egészségtudományi Intézet / Szociális és Társadalomtudományi Intézet
telefonszám: 0642/598-279 / 0642/598-248
email cím: sarvary.attila@foh.unideb.hu / szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu
a Fogadó intézmény szakmai felelőse:
név, beosztás: Kiss Józsefné védőnő
szervezeti egység
telefonszám: 06 20/4297859
email cím:
26. Felek a jelen megállapodást 2015. március 01.-től határozatlan időtartamra kötik.
27. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal
látták el, 4 db egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 3 példány az
Egyetemet, 1 példány Fogadó intézményt illet.
Debrecen, 2015. március 01.
...........................................

..........................................

Dr. Semsei Imre
dékán
Egészségügyi Kar

igazgató
Fogadó intézmény

A megállapodás megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem:

...........................................
Dátum:

Szakmai ellenjegyző:……………………………………….
Dr. Sárváry Attila,
oktatási dékán helyettes
Jogi ellenjegyző:…………………………………………..

