Általános információk a DS Termelés MOL és a Pannon Egyetem
által közösen indított MSc Vegyészmérnök duális képzésről
A DS Termelés helye a MOL-csoportban
A MOL-csoport Közép-Kelet Európa vezető integrált olaj-, gáz- és petrolkémiai
tevékenységet folytató vállalatcsoportja, székhelye Budapesten van. Upstream
(kőolaj- és földgáz kitermelés) és Downstream (kőolaj-feldolgozás) tevékenységet
folytat. A termeléssel foglalkozó DS Termelés Százhalombattán található.
A DS Termelés MOL fő feladata a kőolaj és kőolajtermékek, illetve a félkész termékek
másodlagos feldolgozása és annak irányítása. A szervezet tevékenysége kiterjed még
a kőolajok és egyéb szénhidrogén alapanyagok tárolására, valamint a félkész- és
késztermékek Logisztikának történő átadására.

Miért érdemes a duális képzést választani?
A duális képzés beindításával a vállalat korszerű, naprakész tudást biztosít a
fiataloknak, és a legjobbaknak hosszú távú, biztos karrier lehetőséget nyújt.
A duális képzésben résztvevő egyetemi hallgatók a tanulmányaik teljes időtartama
alatt fizetést kapnak a vállalattól, a legfőbb érték azonban mégsem ez, hanem az,
hogy a fiatalok néhány év múlva pályakezdő szakemberként, mégis több éves
tapasztalattal léphetnek ki a munka világába.

Milyen egyéb lehetősége van egy diáknak a DS Termelés MOL-nál?
A mesterképzésed ideje alatt a gyakorlatban ismerheted meg a százhalombattai
MOL Dunai Finomítóban zajló tevékenység valamennyi területét, valamint betekintést
kapsz a MOL Petrolkémia folyamataiba is. Projekteken dolgozhatsz a szakmai
fejlődésedet segítő mentorok támogatásával, vegyészmérnök diplomáddal a
kezedben pedig jó eséllyel kezdheted karrieredet a MOL Csoportnál, Közép-Európa
meghatározó olaj, gáz és petrolkémiai vállalatánál. A kötelezően előírt szakmai
gyakorlatodat végezheted a Dunai Finomítóban, vegyészmérnök hallgatóként, illetve
a diplomamunka megírásában is segítséget nyújtunk.

Élet a Dunai Finomítóban
A DS Termelés MOL folyamatosan fejlődik, növekedése stabil, hosszú távú
foglalkoztatást, valamint komoly karrier lehetőségeket biztosít a fizikai és a szellemi
munkakörökben dolgozó kollégáknak. Ugyanakkor vezetői pozíciók is nyitva állnak
az ambiciózus, tehetséges munkatársak előtt. Természetesen az sem elhanyagolható
tény, hogy a munkatársaiknak nyújtott juttatások mértéke regionális szinten
kimagasló.
A munkatársak fejlesztése hangsúlyos a vállalat életében: a közép- és felsőfokú
tanulmányok támogatásától kezdődően a nyelvi képzés támogatásán át a szakmai és
kompetenciafejlesztésekig, valamint a tehetségeket felkaroló programokig széles a
skála. A fizikai és mérnöki munkakörökben szakmai és vezetői karrier utat egyaránt
be lehet járni.

Duális felsőfokú képzés
A duális képzés célja az elméleti és a gyakorlati tudás összhangjának a
megteremtése. A képzés során a hallgatók a szorgalmi időszakot követően jelentős
időt töltenek a vállalatoknál, mely idő alatt a legjobb szakemberektől sajátítják el a
gyakorlati szakmai ismeretanyagot. Ez a magas színvonalú, gyakorlatorientált
képzés jelentős előnyt biztosít a hallgatók számára a munkaerőpiacon.

Az MSc duális képzésben meghirdetett maximális létszám:
4 fő vegyészmérnök hallgató

Hogyan épül fel a duális képzés?
A DS Termelés MOL a képzést a Pannon Egyetem Vegyészmérnök Karával
közösen a 2020/2021. tanév második félévétől indítja.
A duális képzés a tanév hosszában, felépítésében és a gyakorlat mennyiségében
különbözik a hagyományos mesterképzéstől. Ugyanúgy 4 féléves a képzés, de a tanév
hossza 48 hét, ami csaknem kétszerese a „hagyományos” képzési időnek. Elméleti
oktatással 26 hetet, a vállalatoknál pedig átlagban 22 hetet fogsz tölteni és itt töltöd a
képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlati időszakot is. A cégek évente 4 hét fizetett
szabadságot biztosítanak.
Arra tehát készülj fel, hogy sűrűek lesznek az egyetemi éveid, hiszen a képzési idő
alatt, szünetekben, vizsgaidőszakokban a gyakorlati idődet a cégeknél fogod tölteni.

Kinek ajánlott a duális képzés?
A duális képzési forma az ambiciózus, szorgalmas, nagy teherbírású fiataloknak
ajánlott. Akik többet szeretnének elsajátítani az egyetemi tananyagnál, akik már a
képzésük során szeretnének jó kapcsolatot kialakítani partner vállalatainkkal, több
szakmai gyakorlatra vágynak, megalapozva a későbbi munkavállalást.

Mit fogok csinálni a kiválasztott cégnél?
A gyakorlati időszakokban megismered a vállalat egész működését, a szakodhoz
kapcsolódó munkaköröket. Ennek érdekében többféle munkakörben is kipróbálhatod
magad a képzés ideje alatt. A pontos feladatokat a kiválasztott cégek ismertetik. Részt
veszel a cég saját képzésein is.

➢ JELENTKEZÉS A DUÁLIS KÉPZÉSRE
A duális képzésre való jelentkezéshez pályázatot kell összeállítani, melynek egyik
eleme egy Jelentkezési adatlap, másik eleme pedig egy kézzel írt motivációs levél,
melyeket egy online felületen kell feltölteni.
Tehát a pályázat részei:
• Jelentkezési adatlap
•

Motivációs levél

•

A félévi jegyeket igazoló bizonyítvány másolata

•

Érettségi bizonyítvány másolat (ha rendelkezésre áll)

•

Technikusi bizonyítvány másolat (ha rendelkezésre áll)

•

Nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha rendelkezésre áll)

A jelentkezési adatlap
A Jelentkezési adatlap számos olyan kérdést tartalmaz, amit a központi felvételi
eljárás során a felvi.hu-ra már meg kellett adni. Mi az oka, hogy most újra közölni kell
azokat? Az egyetem szigorú adatvédelmi rendszerrel dolgozik, a jelentkezőről, illetve
később a hallgatóról, annak hozzájárulása nélkül semmilyen információt nem adhat
ki harmadik félnek. A vállalati partnereknek azonban a felvételi eljárás során a
jelentkezők azonosítására szüksége van azok adataira, melyeket ugyanúgy kezelik,
mint egy munkafelvétel során.

A motivációs levél
Partnereink kézzel írt motivációs levelet kérnek, melyet pdf formátumban kell
feltölteni. A motivációs levélben ki kell térni az eddigi tanulmányokra (szakmai
tárgyakra). Jelölt miért választotta a szakot, miért választotta a duális képzési formát?
Milyen előnyöket vár a duális képzési formától? Milyen korábbi ismeretei vannak a
megjelölt
vállalatról,
annak
tevékenységéről,
termékeiről
és
azok
felhasználhatóságáról? A motivációs levél egy-másfél oldalas legyen.

A Hallgatói szerződéssel kapcsolatos fontosabb információk
A Hallgatói szerződés közted és vállalatunk között kötött írásbeli szerződés, amely
meghatározza
foglalkoztatásod
keretfeltételeit.
Egyidejűleg
csak
egy
tanulószerződéssel rendelkezhetsz.
Amit fontos tudnod a Hallgatói szerződésről:
➢ a duális képző vállalattól a teljes képzési időszakban (az egész naptári évben)
fizetést kap a hallgató,
➢ a vállalat a törvény szerint meghatározott fizetésért semmilyen egyéb
kötelezettséget nem írhat elő (pl. nem írathat alá a hallgatóval szerződést
arról, hogy végzést követően is az adott vállalatnál kell dolgoznia valamennyi
ideig),
➢ a vállalatnál a hallgatót, mint munkavállalót ugyanolyan jogok illetik meg,
valamint ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint a vállalatnál hasonló
munkakörben dolgozó bármely munkavállalót,
➢ a hallgató, mint munkavállaló, évente 20 nap szabadsággal rendelkezik, ezek
felhasználásáról a vállalattal kell egyeztetni,
➢ a vállalat köteles elengedni a hallgatót a vizsgáira (de nem a szabadságuk
terhére!),
➢ a vállalat előírhatja a szerződésben, hogy engedélyezi-e a hallgató számára a
mintatantervtől való elmaradást (tehát valamely tantárgy nem a mintatanterv
szerint meghatározott félévben történő teljesítését), de rendelkezhet úgy is,
hogy az elmaradás a szerződés automatikus felbontásával jár, és ezáltal a
duális képzésből automatikusan átkerül a hallgató a „hagyományos” képzésre.
➢ a hallgató a képzése végén nem köteles az adott vállalatnál elhelyezkedni, és a
vállalat nem köteles a hallgatót tovább foglalkoztatni – azonban a DS Termelés
MOL célja az, hogy a legjobbaknak hosszú távú karriert biztosítson. A vállalattal
kötött szerződéstől a hallgató képzése során bármikor elállhat, ebben az
esetben a duális képzésből a „hagyományos” formában teljesített mérnök
képzésre lesz átsorolva (tehát duális képző helyet nem válthat a képzés során),
➢ ha a hallgató eláll a szerződéstől, az addig megkapott fizetést nem kell
visszafizetnie.
➢ a Vállalat kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres felvételt, beiratkozást és a
duális képzési formájú szakhoz való Intézmény általi hozzárendelést követően
az első évfolyamtól fogadja a hallgatót, és a tantervben, az Intézménnyel
közösen egyeztetett vállalati képzési tervben foglaltak szerint részt vesz a
kiválasztott hallgatók duális képzésében és értékeli a megszerzett tudást.

