PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS DUÁLIS KÉPZÉSRE

A KAPOS HOLDING Zrt. több tagvállalata jelentkezett duális képzés lebonyolítására a
Kaposvári Egyetemmel közösen. Az első körben 2 fő jelentkezett kereskedelem-marketing
szakra. A meghirdetett pénzügy-számvitel (4 fő), a természetvédelmi mérnök és a
gazdasági agrármérnök (1-1 fő) szakra nem volt jelentkező.
A felvételi eredmények ismeretében lehetővé tesszük a leendő hallgatóknak, hogy a második
körben élhessenek a duális képzés nyújtotta lehetőségekkel.
A KAPOS HOLDING Zrt. tagvállalatai átfogják egy település közszolgáltatásból adódó
tevékenységeit (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodás, távhőellátás, bérlakások
kezelése). A pénzügy-számvitel szakra jelentkező hallgató megismerheti ezen társaságok
számviteli felépítését, éves beszámoló készítését, könyvelési rendszerüket, informatikai
rendszerüket, stb. A természetvédelmi mérnök, agrármérnök a hulladékgazdálkodás területén
szerezhet gyakorlati tapasztalatot a most induló Kapos menti hulladékgazdálkodási program
keretén belül.
A társaságokhoz történő jelentkezést követően, amennyiben erre érdeklődés lesz, a cégek
hallgatói szerződést kötnek a felvételt nyert hallgatóval. A gyakorlati képzés lebonyolítására a
KAPOPS HOLDING Zrt. központjában kerül sor.
A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája,
amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi
tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál
fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és
vállalati kultúráját.
A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a
hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet (december-január és májusjúlius hónapokban, illetve augusztus egy részében) pedig a gyakorló helyen.
A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a vállalati felvételi szakaszból és a
hallgatói szerződés megkötéséből áll az alábbi megbontásban.
Cégnév

FŐ

SZAK

Kapos Holding Közszolgáltató Zrt.

2

Pénzügy-számvitel

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.

1

Pénzügy-számvitel

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

1

Pénzügy-számvitel

Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

1

Gazdasági agrármérnök

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft.

1

Természetvédelmi mérnök

A jelentkező a társaságok honlapján tájékozódhat a vezetők elérhetőségéről, e-mail
címekről.
1. Jelentkező behívása elbeszélgetésre 2015. augusztus 27. és augusztus 31. között.
Résztvevők: cégvezető, HR-vezető, egyetem képviselője.
Hely: Pénzügy-számvitel szak - Kaposvár, Áchim A. u. 2.
Természetvédelmi mérnök, Gazdasági agrármérnök – cég központja, mely a
honlapon található.
2. Elbeszélgetés területei:
- tájékoztatni a jelentkezőt a duális képzés feltételeiről (felvétel az egyetemre, szerződéskötés
a társasággal, munkavégzés helye, végzendő feladatok, szabadság, munkabér, stb)
- a társaság tevékenységének ismertetése
- jelentkező meghallgatása a céljairól, elképzeléseiről
3. Értesítés az elbeszélgetés eredményéről 2015. szeptember 4-ig – levélben.

Kaposvár, 2015. július 27.

