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A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szakmai gyakorlóhelyet biztosító vállalat előírásai szerint 

kell, hogy a számára kijelölt gyakorlati feladatokat ellássa az ipari konzulens folyamatos szakmai 
felügyelete mellett. A hallgatónak a szakmai gyakorlóhelyen végzett munkájáról Szakmai gyakorlati 

beszámolót kell készíteni. Ebben a dokumentumban célszerű folytatni a Komplex tervezés c. tárgy 

keretében megkezdett konkrét gyakorlati feladatban már feltárt, logisztikai területhez kötődő problémák 

elemzését a gyakorlati környezetből gyűjtött adatok/információk alapján, előkészítve az adott gyakorlati 
környezet feltételeit is figyelembe vevő fejlesztési javaslatok részletező kidolgozását.  A tárgy keretében 

elkészítendő "Szakmai gyakorlati beszámoló” írásos beadvány önálló kidolgozását az ipari konzulens 

felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a tárgyfelelős koordinálja. Heti bontású ütemezés 
nincs. 

 

Aláírás feltétele: Az aláírás megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelő - "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány 

elkészítése és határidőre beadása a szakmai gyakorlóhely által kiállított, a 

szakmai gyakorlat időtartamának eltöltését igazoló hivatalos 

dokumentummal együtt. Az aláírás megszerzéséről a "Szakmai gyakorlati 
beszámoló" beadvány tartalmi és formai értékelése alapján az intézeti 

tervezésvezető határoz. 
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