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NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT PROGRAM 2021
HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
Az Energetikai Szakkollégium /ESZK/ és a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági
Tagozata /MET IT/ 2021 nyarára is meghirdeti szakmai gyakorlat programját, melynek
keretében lehetőséget biztosít az egyetemen kötelező 4-6 hetes szakmai gyakorlat
elvégzésére. A programhoz kapcsolódóan a jelentkezés pontos kritériumait és a
kiközvetítés feltételeit jelen dokumentum tartalmazza.
A HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉNEK MENETE
● A hallgatók jelentkeznek a www.eszk.org/szakgyak oldalon közzétett
jelentkezési felületen, ahol előre meghatározott számú céget megjelölnek, és
feltöltik az önéletrajzukat.
● Ezt követően jelentkezésükről kapnak egy automatikus válaszemailt.
● A jelentkezési határidő 2021. április 25.
A KIKÖZVETÍTÉS MENETE
● A határidő lezárultát követő első munkanapon (hétfő) a hallgatók önéletrajza
egy-egy automatikusan generált e-mail formájában kiküldésre kerül azon
cégekhez, melyeket a hallgatók megjelöltek és megfelelnek az előzetes
elvárásaiknak (szak, tapasztalat, kor, stb.).
● Ettől kezdve a hallgatók egy online felületen, a jelentkezést megerősítő
emailben kapott link segítségével követhetik kiközvetítésük státuszát:
o Új jelentkezés
o Kiközvetítve
o Nem felelt meg a cég előzetes elvárásainak
o A cég fogadja a hallgatót
o Felvéve, amennyiben a hallgató megerősíti jelentkezését a cég
felé o Elutasítva, amennyiben a cég nem fogadja a hallgatót
o Visszavonva, amennyiben a hallgató visszavonja a jelentkezését
● A hallgató(k) cégen belül elbírálásra kerül(nek) önéletrajz, motivációs levél,
interjú vagy egyéb feladat alapján. Motivációs levél, interjú vagy egyéb feladat
igénye, illetve pozitív elbírálás esetén a cég felveszi a kiközvetített hallgatóval a
kapcsolatot.
● A megkeresett hallgató megerősíti vagy visszavonja a jelentkezését a cég felé.
● Visszavonás vagy elutasítás esetén a hallgató újabb cégekhez kerül
kiközvetítésre, amennyiben az első körös jelentkezésből egyik cég esetében sem
volt sikeres a kiközvetítés.
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A SZERVEZŐK A PROGRAMBAN VÁLLALJÁK:
● Folyamatosan segítik a kommunikációt a vállalatok és a hallgatók között.

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓ VÁLLALJA
● Sikeres kiközvetítés esetén a szakmai gyakorlatot csak indokolt esetben mondja
le.
●

Sikeres

kiközvetítés

esetén

a

szervezőket

folyamatosan

informálja

a

kapcsolatfelvétel menetéről, szükség esetén egy esetleges elbeszélgetésen
részt vesz.
● A szakmai gyakorlat végét követő 3 héten belül a www.eszk.org/szakgyak
honlapon található sablonba egy 3000-3500 karakteres beszámolót elküldi az
allas@eszk.org címre. Ezen beszámolók közül a legjobbakat referencia
jelleggel feltöltjük honlapunkra.
● Ezzel párhuzamosan a hallgatók kitöltenek egy kérdőívet, melyben visszajelzést
adnak a szakmai gyakorlati programról.
A fenti feltételek a jelentkezők és a program szervezőinek kapcsolattartását kívánják
megkönnyíteni. A szervezők bíznak a program előző évekhez hasonló, sikeres
lebonyolításában, és várják a lelkes jelentkezőket.
A SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ RELEVÁNS TANSZÉKEK:

●

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
o Honlap: www.energia.bme.hu/szakmai-gyakorlat

●

Villamos Energetika Tanszék
o Honlap: vet.bme.hu
Nukleáris Technika Intézet

●
●

o Honlap: http://www.reak.bme.hu/
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
o Honlap: https://epget.bme.hu/
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