
 

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 

„Általános mérnöktől a specialistáig!” 

 

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar országosan is elismert, vezető szerepet tölt be a 

műszaki- és informatikai mérnök-képzésben. Az itt szerzett diploma keresett a foglalkozatók 

körében, a HVG felmérései szerint a foglalkoztatók és fejvadász cégek értékelése alapján a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar a dobogós helyet foglal el kategóriájában. Karunk célja, 

hogy gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Képzési kínálatunkban 

magas színvonalat képvisel mind a műszaki, mind az informatikai képzés. Szakjaink olyan 

képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein használhatók, azaz 

hallgatóink megélhetése, alkotó szakmai munkája a jövőben is biztos lesz. A kar hallgatói 

számos nemzetközi és hazai mérnöki szakmai versenyen dobogós helyezést értek el. 

 

A kar erős szálakkal kötődik a műszaki és informatikai terület vállalataihoz, foglakoztatóihoz. 

A karunkkal együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, mára meghaladja a 

120-at. Az együttműködés kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjak 

támogatására. A kari szinte összes szakján lehetőség van a duális képzésben történő 

részvételre is. A duális képzésben a hallgatók párhuzamosan kapnak ipari és egyetemi 

képzést.  A kar a duális képzés keretében mintegy harminc ipari céggel áll együttműködésben, 

melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és angol nyelvű mesterképzési 

szakokat is gondoz a gépészmérnöki és informatikai területeken. A kari Erasmus program 

keretében számos külföldi társintézményben van lehetőség hallgatói mobilitásra.  A karon 

több hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez lehet csatlakozni, melyekben a 

gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt. A 

kiemelt nemzetközi sikereket is hozó hallgatói projektterületei: elektromobil, pneumobil és 

szuperszámítógép versenyek.  

 

Hírességeink közé tartozik Gönczi Sándor, az Electrolux hét európai gyáregységének 

igazgatója, Kerek Zoltán, a Ford legújabb 1,6-os motorjának egyik vezető fejlesztője, 

Kövecses József, az amerikai űrsikló robotkarjának egyik tervezője, dr. Stefán Péter a 

Nemzetei Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet igazgatóhelyettese, valamint Kiss Pál 

Tamás GP3-as versenyző, aki jelenleg műszaki menedzserként tanul a Karon. 


