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DUÁLIS KÉPZÉS
VerseNyelőNyBeN a MuNKaerőPiacON!
a Miskolci egyetem Műszaki Földtudományi Karán 
2016-tól mindhárom alapszak keretében duális kép-
zésre is lehetőség van. ezek közül kettő műszaki, míg 
egy természettudományos képzési területet fed le. a 
hallgatók szempontjából előnyként könyvelhető el, 
hogy a külső gyakorlati képzés szakmailag minősített 
vállalatoknál folyik a tantervi előírásoknak megfelelő 
ütemben. ez a többlet gyakorlati képzés megnöveli 
a hallgatók szakmai kompetenciáját, mely előnyöket 
generál számunkra a majdani munkaerő piacon. 
a kiváló szakmai tudással és gyakorlati ismeretekkel 
rendelkező ipari kollégák rendszeres meghívott elő-
adók az egyes tantárgyak keretében. a 2014-ben ala-
pított MOl intézeti Tanszék is kiváló példája az ipar és 
az oktatás együttműködésének, hiszen ez a tantervek 
kidolgozásában, folyamatos felülvizsgálatában és a 
tanórák megtartásában is megnyilvánul.

Hallgatóink diplomájuk megszerzése után a bányá-
szaton túl az olajipar, a víziközmű-szolgáltatás, az 
energia- és hulladékgazdálkodás, a földtani kutatás, 
a környezetvédelem, a hatósági munka, valamint a 
településfejlesztés területén helyezkedhetnek el.  
Végzett mérnökeinket országosan és regionális 
szinten is keresik. 
Kezdő mérnökként általában az átlagostól magasabb 
fizetést vihetnek haza, mivel speciális szaktudást 
igénylő munkakörben helyezkednek el.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
földgázellátási, olajmérnöki, mélyfúrási, geotermi-
kus, hidrogeológia, hévízkészlet-gazdálkodási.

DOKTORI ISKOLA
Mikoviny sámuel Földtudományi Doktori iskola

Bővebb információ a honlapunkon!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
E-mail: mfk@uni-miskolc.hu
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36 46 565 051
facebook.com/muszakifoldtudomanyikar
Web: www.mfk.uni-miskolc.hu

Válassz
minket!

• Innovatív,  érdekes  mérnöki  szakmákat  tanul-
hatsz.

• Szakjaink  döntő  többsége  országos  viszonylat-
ban egyedülálló.

• Tanulmányaid  során  külföldi  részképzésben, 
terepgyakorlatokon vehetsz részt.

• Megismerheted a közel 280 éves múltra vissza-
tekintő selmeci diákhagyományokat.

• Több mesterképzési programunkat angol nyel-
ven is tanulhatod.

• Nálunk be tudsz kapcsolódni az aktuális pályá-
zati és ipari kutatásokba.

• Részt vehetsz duális képzési programjainkban.



Mérnök
képzés

 felsőfokon
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ALAPKÉPZÉSEK
a Műszaki Földtudományi Kar három alapszakon, 
összességében 7 specializáción kínál Bsc szintű kép-
zési lehetőséget. a képzés a műszaki területen 7 fél-
éves, a földrajz alapszakon 6 féléves, és elsősorban 
gyakorlatorientált ismereteket ad. 

műszaki földtudományi alapszak
specializációink: földtudományi, bánya- és geotechnikai, 
olaj- és gázmérnöki, nyersanyagelőkészítési
• Mikor  válaszd? Ha érdekelnek a földtani ku-

tatások, a föld mélyében rejlő ásványkincsek, 
ha meg akarod tudni, hogyan lehet ezeket  
kitermelni, feldolgozni és hasznosítani, ha olyan 
szakmát szeretnél, melyet csak a Miskolci egyete-
men oktatnak.

környezetmérnöki alapszak
specializációink: geokörnyezetmérnöki, környezettechnikai
• Mikor válaszd? Ha igényes vagy a környezetedre, 

ha felismerted, hogy az ipar termelése nélkül az em-
beri civilizáció nem működik, viszont az ezzel járó 
környezeti veszélyeket minimálisra akarod csök-
kenteni, ha késztetést érzel új, hulladékelőkészítési  
technológiák megismerésére, alkalmazására.

földrajz alapszak
specializációnk: geoinformatikai kutató
• Mikor válaszd? Ha szeretnéd jobban megérteni 

világunkat, hogy miként alakul ki a természeti 
környezet, és az hogyan függ össze a társadalmi-
gazdasági jelenségekkel, érdeklődsz a térbeliség 
elemzése és térképi ábrázolása, valamint a ter-
mészeti-társadalmi problémák megoldása iránt.

specializációink döntő 
többsége országos vi-
szonylatban egyedül-
álló, Magyarországon 
kizárólag itt, Miskolcon 
megszerezhető tudást 
jelentenek. Mindez 
a későbbiek során a 
munkavállalásnál is 
előnyös, hiszen hallga-
tóink sokszor már a képzés ideje alatt kapcsolatba 
kerülnek ipari cégekkel, ott végzik kötelező szak-
mai gyakorlatukat, és ottani szakember útmuta-
tásával írják meg szakdolgozatukat, diplomamun-
kájukat, majd a megszerzett diplomával náluk is 
helyezkednek el. 

MESTERKÉPZÉSEK
a mesterszakjaink közvetlen továbbtanulást biz-
tosítanak az alapszakokon végzett hallgatóink-
nak, de jelentkezhetnek rájuk máshol végzett, 
műszaki vagy természettudományi diplomával 
rendelkezők is. 
Már több mesterképzési programunk elérhető an-
gol nyelven, mellyel végzettjeink előtt így szélesre 
tárul a kapu a nemzetközi színtéren történő mun-
kavállaláshoz. 
a 4 féléves mesterszakok mindegyike interdiszcip-
lináris - természettudományi és műszaki - jellegű.

• földtudományi mérnöki 
   specializációk: geológus-mérnöki,  
   geofizikus-mérnöki, geoinformatikus-mérnöki

• bánya- és geotechnikai mérnöki
• hidrogeológus mérnöki
•  olaj- és gázmérnöki 

   specializáció: gázmérnöki
• környezetmérnöki
•  geográfus 

   specializáció: geoinformatika

aNgOl NyelVeN:
• MSc in Earth Science Engineering
• MSc in Hydrogeological Engineering
• MSc in Petroleum Engineering


