ROMÁNIA
BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,
KOLOZSVÁR
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Horea út 31., ir. szám 400202, Kolozsvár
Tel.: (00) 40 - 264 – 534.898
Fax: (00) 40 - 264 – 535.531

Együttműködési megállapodás
a hallgatók szakmai gyakorlatára vonatkozóan

Jelen megállapodás megkötetett egyrészről
- a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Mihail Kogălniceanu utca, 1. sz., Kolozsvár, tel. 0264/405300,
fax 0264/590592, adószám 4305849, a kolozsvári Állami Kincstárban nyitott bankszámla száma
RO76TREZ216504601X007224, jogi képviselője dr. POP Ioan Aurel akad. egyetemi tanár, rektor) mint
a szakmai gyakorlat szervezője (SZERVEZŐ);
- más részről
S.C.

(___________________ utca, ___. szám, _______________ település,

tel. _______________, fax _______________, adószám ___________________, számlavezető bank
__________________, IBAN ______________________, jogi képviselő

)

mint partnerintézmény (PARTNER) között.
1. CIKKELY – A megállapodás tárgya

(1)

A

felek

megállapodtak,

hogy

a

partnerintézmény

tevékenységeinek

keretein

belül

a

Bölcsészettudományi Kar alapképzéses hallgatói közül ...... számú hallgatót fogad szakmai gyakorlatra
a következők szerint:
a.) Bölcsészettudományi Kar, alapképzés II. év, szak: ____________________________, ...... diák;
b.) Bölcsészettudományi Kar, alapképzés II. év, szak: ____________________________, ...... diák;
(2) A szakmai gyakorlat célja olyan szakmai kompetenciák megszerzése, amelyek meghaladják az
elméleti oktatás kereteit.
2. CIKKELY – A szakmai gyakorlatit végző hallgató jogállása

(1) A szakmai gyakorlatát végző hallgató a szakmai gyakorlat teljes ideje alatt a felsőoktatási
intézmény hallgatója marad.
(2) A szakmai gyakorlatát végző hallgató és a fogadó intézmény közötti viszony nem munkaviszony (a
vonatkozó specifikus jogszabályok értelmében).

3. CIKKELY – A szakmai gyakorlat lebonyolításának körülményei

(1) A szakmai gyakorlat időtartama a 2018–2019 tanévben minimum 28 óra az 1. félévben és
minimum 28 óra a 2. félévben.
(2) A szakmai gyakorlat lebonyolítása a 258/2007-es számú törvény, O.M.E.C.T. 3955/2008-es
miniszteri rendelet, a szervező és az partnerintézmény belső szabályzatai, valamint az egyéb hatályos
vonatozói jogszabályok betartásával történik.
(3) A szakmai gyakorlat szervezője és a partnerintézmény egyaránt kijelöl személyeket, akiknek
feladata a szakmai gyakorlat lebonyolítása: a szakmai gyakorlatot felügyelő oktatókat, illetőleg tutort.
(4) Az előző bekezdésben megjelölt személyeknek kompetenseknek kell lenniük hallgatók szakmai
gyakorlatának keretében végezett tevékenységek értékelésében.
(5) A másik fél birtokába került bizalmas információk semmilyen módon nem használhatók fel a
másik fél előzetes beleegyezése nélkül.
(6) A felek és a szakmai gyakorlatot végző hallgatók felelősségeit, valamint a szakmai gyakorlat
zökkenőmentes lebonyolítását biztosító egyéb vonatkozásokat keretszerződések és az ezekhez
kapcsolódó portfóliók szabályozzák.
3. CIKKELY – Záró rendelkezések

(1) Jelen megállapodás a 2018–2019-es egyetemi tanévre köttetik. A felek egy módosító közös
nyilatkozatban megállapodhatnak ennek meghosszabbításáról.
(2) A megállapodás végrehajtására és a megállapodásra alapozó egyezményekre vonatkozó
közlemények kizárólag írásban, az átvétel igazolásával valósulnak meg.

Jelen megállapodás a mai napon ________________ köttetett, 2 (két) példányban, egy-egy mindkét
fél számára.

SZERVEZŐ

PARTNER

dr. POP Ioan Aurel, akad., egyetemi tanár,

jogi képviselő

rektor

