
BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék 

Kommunikáció és médiatudomány BA szak 

2018/19. őszi/tavaszi félév 

 

SZAKMAI GYAKORLAT 

          2018/19. őszi/tavaszi félév, egyéni beosztás szerint 

 

Kód: BMEGT43A112  

A szakmai gyakorlat kreditértéke: 11 

Óraszám: 200 óra gyakorlat és konzultáció 

A számonkérés formája: félévközi jegy (f)  

Előtanulmányi feltétel: Projektfeladat BMEGT43A109 

Tanszéki koordinátor: Rajkó Andrea 

Konzultáció: Rajkó Andrea konzultációs időpontjában és előre egyeztetett időpontokban, E 711 

E-mail: fenya1@t-online.hu 

 

 

A szakmai gyakorlat során a hallgató legalább 200 órát tölt a választott helyszínen, ahol munkáját a gyakorlatvezető 

irányításával és segítségével végzi. Ezzel párhuzamosan, illetve a szakmai gyakorlatot követően pedig a szakmai 

gyakorlat tanszéki koordinátorával (előre megadott időpontokban) csoportos konzultációkon vesz részt, a gyakorlat 

során végzett tevékenységéről beszámolót készít.  

 

A szakmai gyakorlatot a hallgató a Szociológia és Kommunikáció Tanszék által javasolt, illetve saját maga által 

választott helyszínen is elvégezheti. A regisztrációs lapot a szakmai gyakorlat aktuális félévének első két 

hetében kell leadniuk (aláírva és lepecsételve) Rajkó Andreának. A gyakorlat során végzett munkának a 

kommunikáció és médiatudomány alapszak valamely szakterületéhez kell kapcsolódnia. (Lehetőség szerint a 

hallgató választott specializációjához is kapcsolódik a szakmai gyakorlat.) A szakmai gyakorlatot teljesítéséhez 

választott helyszínt a szakmai gyakorlat tanszéki koordinátorának (Rajkó Andreának) előzetesen jóvá kell 

hagynia és csak ezután kezdheti el a gyakorlatot. Amennyiben ez a folyamat elmarad, úgy az elvégzett szakmai 

gyakorlat nem kerül elfogadásra.  

 

A szakmai gyakorlat teljesítését követően a hallgató 10-15 ezer karakter terjedelmű szakmai beszámolót készít az 

elvégzett munkáról. A beszámoló tartalmazza a hallgató munkájának és tapasztalatainak reflektált ismertetését, 

elemzését és értékelését. A szakmai gyakorlat során létrehozott dokumentumokat, produktumokat (projekt 

dokumentációja, cikk, műsor, tanulmány stb.) a beszámoló mellékleteként szintén csatolni kell. A szakmai gyakorlat 

befejezése után a hallgatók csoportos konzultáción vesznek részt, melyen az írásos beszámoló ismertetésére és 

közös megbeszélésére kerül sor.  

 

A szakmai gyakorlat helyszínén végzett munkát (minőség, kooperáció, pontosság) a gyakorlatvezető (vagy az 

intézményi koordinátor), a gyakorlat elemző feldolgozását (szakmai beszámoló, konzultáció) a tanszéki koordinátor 

értékeli. Az írásos beszámoló és a csatolt dokumentumok (intézményi értékelő lap, szakmai beszámoló, referencia 

levél, dokumentumok, produktumok, amelyeket a munkáltató lepecsételt és aláírt) leadási határideje: az adott 

félév szorgalmi időszakában az utolsó előtti héten, pénteken, 12.00 óra (e-mailben Rajkó Andreának).  

 

A szakmai gyakorlatra kapott jegy (félévközi jegy*) kiszámításának módja 

 

A félévközi jegy komponensei:     %   Értékelés: 

Szakmai munka minősége      50 %   90-100%: jeles 

Kooperáció        10 %   80-89%: jó 

Pontosság        10 %   60-79%: közepes 

Szakmai beszámoló       20 %   50-59%: elégséges 

Konzultáció (beszámoló ismertetése)     10 %   0-49%: elégtelen 
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