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Miskolc Városa
Hazánk harmadik legnépesebb városa, az Észak-
magyarországi régió közigazgatási, gazdasági, 
oktatási és tudományos központja. A több év-
ezredes múltra visszatekintő település történel-
me, kulturális kincsei és természeti adottságai 
számos egyedi értéket rejtenek. 

Miskolc az elmúlt években új fejlődési pályára állt: 
dinamikusan fejlődő gazdasággal, új iparágakkal (pl. 
mechatronika, autóipar, nanotechnológia), megúju-
ló belvárossal, gazdag kulturális és turisztikai kínálat-
tal, számos rendezvény házigazdájaként, fesztivál-
városként, pezsgő sportélettel várja a látogatókat. 

Az elmúlt években olyan nemzetközi nagyválla-
latok, cégek települtek Borsodba, amelyek kuta-
tás-fejlesztési projektekben és a hallgatók képzé-
sében is együttműködnek Egyetemünkkel.

Műszaki Földtudományi Kar
www.mfk.uni-miskolc.hu

Műszaki Anyagtudományi Kar
www.mak.uni-miskolc.hu

Gépészmérnöki és Informatikai Kar
www.gepesz.uni-miskolc.hu

Állam- és Jogtudományi Kar
www.jogikar.uni-miskolc.hu

Gazdaságtudományi Kar
www.gtk.uni-miskolc.hu

Bölcsészettudományi Kar
www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

Egészségügyi Kar
www.ek.uni-miskolc.hu

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
www.bbzi.uni-miskolc.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK:
MIsKOlcI EGyETEM
3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36 (46) 565-130
felveteli@uni-miskolc.hu 
www.uni-miskolc.hu

Hagyományos és DUáLIs képzések 
magyarország egyetLen IgazI campUsán!

Karriert 
                  is adunk,   nem csak

 diplomát!
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Miskolci Egyetem
A Miskolci Egyetem jogelődjét, a Bányászati- Ko-
hászati Tanintézetet – a világ első műszaki fel-
sőoktatási intézményét – 1735-ben alapították 
selmecbányán. A selmeci akadémia példaként 
szolgált a későbbiekben alakult európai műszaki 
főiskolák létrehozásakor. 
Napjainkban a Miskolci Egyetem 280 éves törté-
nelmi múltjához méltóan végzi oktató- és kuta-
tómunkáját. Az önálló városrészben  folyamatos 
az infrastruktúra fejlesztése és bővítése, így az itt 
tanuló mintegy 10 ezer diák valamint több mint 
ezer oktató és dolgozó korszerű körülmények 
között tölti mindennapjait. 
Hallgatóinkat összekovácsolják, a diákéveiket fe-
lejthetetlen tartalommal töltik meg a selmecbá-
nyáról örökölt és az évszázadok során gondosan 
megőrzött diákhagyományok, amelyek a barát-
ságról, az egymás iránti tiszteletről és a szak-
maszeretetről szólnak. A Miskolci Egyetemen 
adottak a kulturált szórakozás feltételei, amit az is 
bizonyít, hogy 2014-ben a „selmeci diákhagyomá-
nyok” felvételt nyert az UNEscO szellemi Kulturá-
lis Örökség Nemzeti Jegyzékére.

Sokszínű képzési 
paletta
Történelmi karaink szellemi hagyatékának meg-
felelően egyetemünkön számos tudományágban  
képzünk mérnököket a műszaki területen, de 
immár több évtizedes hagyományra tekintenek 
vissza a társadalom-tu-
dományi szakember-kép-
zéseink is. Az egyetem 
legfiatalabb, de az egyik 
legdinamikusabban fejlő-
dő karán egészségügyi 
ismeretekre tehetnek 
szert a hallgatók, művész 
vénájú érdeklődők pedig  
zeneművészeti tanulmá-
nyokat folytathatnak. 

A Miskolci Egyetem campus jellegét kihasználva 
hallgatóink tanulmányaik során egyszerre akár 
több tudományterületbe is belekóstolhatnak, 
párhuzamos képzés keretében 1-2 év eltéréssel 
akár két – egymást jól kiegészítő – szakterületen 
is egyetemi képesítést szerezhetnek.

Duális képzés  
- tanULj fIzetésért!

Ebben az új képzési formában a hallgatók tanide-
jük felét töltik az egyetemen szakmájuk elméleti 
alapjainak elsajátításával, a képzés másik felében 
pedig azonnal használható gyakorlati tudásra 
tesznek szert valós munkakörnyezetben, az álta-
luk választott partner-vállalatunknál. 

A hallgatók a képzésükért felelős vállalattól fize-
tést, az egyetemtől ösztöndíjat kapnak.

Egyetemi campus 
- város a városban

A Bükk lábánál, Miskolctapolca tőszomszédságában, 
85 hektáros parkban elterülő Egyetemváros külön-
leges természeti környezettel büszkélkedhet, a 
campus művelődési, sport- és szolgáltatóegysége-
ivel egyedülálló élet- és munkakörülményeket te-
remt polgárainak. Kollégiumainkban mintegy 2100 
hallgató lakik a kor követelményeit messze kielégí-
tő, de mégis családias körülmények között. 

Hallgatóink az Egyetemvárosban töltik mindennap-
jaikat, ugyanakkor Miskolc festői szépségű kirán-
duló helyei, valamint nyüzsgő, egyben történelmi 
belvárosa jól megközelíthető távolságban vannak.


