
 

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 

„Általános mérnöktől a specialistáig!” 

 

 

VÁLASZTHATÓ SZAKJAINK 

 

ALAPSZAKOK 

 

Energetikai mérnöki alapszak 

A globalizálódó világ központi problémájává vált az önpusztító energiafelhasználás 

mérséklése, így a meglévő energiaforrások gazdaságos felhasználása, és a megújuló 

energiaforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázása. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 278 (2013)   

 

Gazdaságinformatikus alapszak 

A számítógépek programozásához és a közgazdaságtanhoz egyaránt affinitást érző 

jelentkezőknek a közgazdasági informatika területén hosszútávon is megalapozott pályafutást 

biztosít az itt szerzett oklevél. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 283 (2015)   

 

Gépészmérnöki alapszak 

A kar olyan gépészmérnököket képez, akik az általános gépészeti szaktudás birtokában gépek 

és géprendszerek speciális gyártási és szerelési ismereteit sajátíthatják el. 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 280(N)/280(L) (2015)   

 

Ipari termék- és formatervező mérnök alapszak 

A design és a műszaki tartalom egysége minden sikeres termék alaptulajdonsága, mérnökeink 

a piacra készülve a gazdasági sikerekért dolgoznak. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 280 (2015)   

 

Járműmérnöki alapszak  

A végzett mérnökök képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait 

figyelembe véve a közúti járművek rendszerszemléletű üzemeltetésére, gyártásukkal és 

javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 2016-ban indul  

 

Logisztikai mérnöki alapszak 

Az élet minden területét átszövő logisztikai feladatok és rendszerek tervezésére és 

működtetésére alkalmas szakembereket képez. 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 282(N)/282(L) (2015)   

 

Mechatronikai mérnöki alapszak 

A mechatronikai eszközök és berendezések felhasználásán alapuló folyamatok felügyelete, 

irányítása, mechatronikai szerkezetek tervezése, üzemeltetése és karbantartása. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 280 (2015)   

 

Mérnök informatikus alapszak 



A műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások 

telepítésén és üzemeltetésén túl azok adat és programrendszereinek tervezési, fejlesztési 

feladatait is ellátják az itt végzettek. 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 280(N)/286(L) (2015)   

 

Műszaki menedzser alapszak 

Egy termék vagy gyártmány sikere nemcsak a műszaki újdonságtól, hanem az elfogadtatás, 

megismertetés mikéntjétől is függ – ebben érhet el nagy eredményeket a műszaki menedzser. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 280 (2015)   

 

Programtervező informatikus alapszak 

E szakon nagyméretű, bonyolult és igényes programozási projektek sikeres megvalósítására, 

működtetésére képes szakembereket képzünk. 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 280 (2015)   

 

 

Villamosmérnöki alapszak 

A nálunk végzett villamosmérnökök alkalmasakká válnak különböző villamos berendezések 

tervezésére és üzemeltetésére az ipari folyamatirányítás, a digitális rendszerek, 

telekommunikáció, energetika és/vagy járművillamosság területén. 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 280(N)/282(L) (2015)   

 

 

 

MESTERSZAKOK 

 

Energetikai mérnök mesterszak 

Munkarend: Nappali;   

 

Gépészmérnök mesterszak 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 72(N)/79(L) (2015)   

 

Logisztikai mérnöki mesterszak 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 84(N)/- (2015)   

 

Mechatronikai mérnöki mesterszak 

Munkarend: Nappali;  Ponthatár: 84 (2015)   

 

Mérnök informatikus mesterszak 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: 74(N)/- (2015)   

 

Villamosmérnöki mesterszak 

Munkarend: Nappali és levelező;  Ponthatár: -/83(L) (2015)   

  

 

ELÉRHETŐSÉG 

 

Miskolci-Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Dékán: Prof. Dr. Bertóti Edgár 

Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros 



C/1. ép. I. em. 

Telefon: (+36) 46/565-131 

Fax: (+36) 46/563-453 

E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu 

Honlap:www.gepesz.uni-miskolc.hu 
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