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ARCULATI KÉZIKÖNYV
I. FEJEZE ALAPELEMEK
I. b - Logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a �atalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A Miskolci Egyetem egy közel 300 éves múltra 
visszatekintő felsőoktatási intézmény. Gyöke-
rei 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási 
intézményének alapításáig nyúlnak vissza, 
amely először Bányászati-Kohászati Tanin-
tézet, később Bányászati Akadémia néven 
működött Selmecbányán. Miskolc 1949-ben 
fogadta be az egyetemet, amely mára Miskol-
ci Egyetem néven kiteljesedett felsőoktatási 
intézménnyé, igazi universitasszá fejlődött.

Intézményünk 2010-ben Kiváló Egyetem 
címet kapott, de kiérdemelte – elsőként az 
országban – a Felsőoktatási Minőségi Díjat 
is. Az utóbbi évek során az egyetem karai 
is részesültek állami kitüntetésben, amelyek 
közül kiemelkedik a Gazdaságtudományi Kar-
nak a Felsőoktatási Minőségi Díj szervezeti 
egység kategóriájában odaítélt Aranyfokoza-
tú Elismerő Oklevele, valamint az Állam- és 
Jogtudományi Karnak és Doktori Iskolájának 
Kiválósági Hely címe.

Az alap-, osztatlan és mesterszakok gyakor-
latorientált, versenyképes képzést nyújtanak, 
amelyek révén a végzett hallgatók piacképes 
tudást és diplomát szerezhetnek. Pozitív visz-
szaigazolás, hogy a térségben működő vál-
lalatok és közintézmények egyaránt igényt 
tartanak az egyetem képzéseire, kifejezetten 
keresik annak végzett hallgatóit. Az egye-
tem jól képzett szakemberei, világszínvonalú 
műszerparkja és laboratóriumai az oktatás 
mellett kutatási és fejlesztési célokat is szol-
gálnak. A Miskolci Egyetem élen járt az egye-
temi képzés duális reformjában is: négy kar 
számos szakján érhető el 2017-ben is duális 
képzés.

Az Egyetemvárosban a kikapcsolódáshoz 
úgyszintén adottak a feltételek. A campus, a 
gyönyörű Bükk hegység és Miskolc városa 
egyaránt páratlan lehetőséget kínál a szaba-
didő kellemes eltöltéséhez. Igazi kuriózum az 
évszázados selmeci hagyományokra épülő 
diákélet. A hallgatók számára pótolhatatlan 
értékeket jelentenek azok a barátságok, ame-
lyeket a selmeci hagyományok szellemében 
építhetnek tanáraikkal és hallgatótársaikkal. 
A Selmeci Diákhagyományokat 2014-ben a 
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzé-
kére vette fel az emberi erőforrások minisztere.

Bízom abban, hogy azok közül, aki e sorokat 
olvassák, sokan fognak a Miskolci Egyetem 
mellett dönteni, és intézményünket a jelent-
kezési lapjukon első helyen fogják megjelölni. 
Találkozunk 2017 szeptemberében, hogy hall-
gatóvá fogadhassam Önöket!

 Prof. Dr. Torma András,
 a Miskolci Egyetem rektora

Fotó : Kiss Viktor 

Kedves Leendő 
Miskolci EgyEtEMisták!
Önök életük egyik mérföldkövéhez érkeztek: felsőoktatási intézményt keresnek, ahol tanulni 
és diplomázni szeretnének. E választás egy igen felelősségteljes döntés, amely megha-
tározza szakmai életútjuk és magánéletük további alakulását. A Miskolci Egyetem rekto-
raként arra biztatom Önöket, hogy válasszanak minket, hitem szerint ugyanis a Miskolci 
Egyetem hallgatójává válni öröm és kiváltság.
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4 ÁJK

A jogász osztatlan képzésen végzett hallga-
tók elsősorban a klasszikus jogászi pályákon: 
a bíróságokon, az ügyészségeken és ügyvé-
di irodákban vagy közjegyzőként, végrehajtói 
irodákban dolgozhatnak, de volt hallgatóink 
sikeresen pályázhatnak önkormányzati, köz-
igazgatási szervekhez, adóhatóságokhoz, 
minisztériumokhoz, egyéb állami hivatali ap-
parátusokhoz és a gazdasági élet területén 
különféle cégekhez is vezetői pozícióban. El-
mondhatjuk, hogy végzett jogászaink jelentős 
számban találhatók a nem-klasszikus jogászi 
pályákon is: az Európai Unió intézményeiben, 
a politikai életben, az újságírásban vagy akár 
a felsőoktatásban és a tudományos élet terü-
letein, a kutatásban és az oktatásban is.

A kar által kiadott, három év alatt megszerez-
hető kétféle (az igazságügyi- és a munkaügyi 
társadalombiztosítási igazgatási) alapszakos 
oklevél ugyancsak széles körű elhelyezke-
dési lehetőséget biztosít az igazságszolgál-
tatás és a közigazgatás valamennyi terüle-
tén (például bíróságokon, ügyészségeken, 
közjegyzőknél, ügyvédek mellet vagy önkor-
mányzatoknál, adóhatóságoknál), valamint a 
különböző cégeknél a munkaügyi osztályo-
kon vagy éppen a nyugdíjfolyósító és társa-
dalombiztosítási szerveknél.

A két tanéves munkaügyi- és társadalombiz-
tosítási igazgatási mesterszakon végzettek 
központi, területi és helyi közigazgatási szer-
vekben vezetői, magas szintű irányítási, fel-
ügyeleti, ellenőrzési feladatokat láthatnak el, 
továbbá képesek lesznek a kollektív tárgya-
lás folyamatának előkészítésére, munkaügyi 
konfliktusok és viták felismerésére, vitaren-
dezési eszközök és eljárások alkalmazására.

állaM- és JogtudoMányi kar

„igazságot a Jogásznak!”
A nálunk szerzett különböző diplomák kiváló elhelyezkedési lehetőséget 
biztosítanak. Karunkon öt szakon folyik képzés. A jelenlegi szakok közül ka-
runk zászlóshajója – immár 35 éve – az ötéves jogászképzés. 

Állam- és Jogtudományi Kar

„Igazságot a Jogásznak!”
Dékán: Prof. Dr. Farkas Ákos
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
A/6-os épület, földszint 4–6.
Telefon: (46) 565-171
E-mail: jogdhiv@uni-miskolc.hu
Honlap: www.jogikar.uni-miskolc.hu

A sikeres érettségit követően két év alatt meg-
szerezhető jogi felsőoktatási szakképzéssel 
volt hallgatóink előadói, titkári, pénzügyi, 
munkaügyi nyilvántartó, ügyfél-tájékoztató és 
más hasonló munkaköröket tölthetnek be.

Karunk a jogi karok között egyedülállóan 
kétszeresen is Kiválósági Címben részesült 
(2011), Doktori Iskolánkat pedig Miskolc Vá-
ros Önkormányzata 2010-ben Nívódíjjal tün-
tette ki.

Karunkon kimagaslóan fontosnak ítéljük a 
hallgatók gyakorlati képzését. Nálunk kipró-
bálhatod jogi tudásodat a kar mintatárgyaló-
jában, és megtanulhatod az angol és a német 
jogi szaknyelvet is. A jogi szakfordítói képzés 
a jogi tanulmányokkal párhuzamosan folytat-
ható.
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5ÁJK
Az Erasmus program keretében Európa szer-
te, számos ország jogi karán lehet részkép-
zésben részt venni az Egyesült Királyságtól 
kezdve Németországon vagy Olaszországon 
át Franciaországig.

Karunk a HVG Diploma c. mellékletének fel-
mérése szerint az állam- és jogtudományi 
karok rangsorában oktatói kiválóság szem-
pontjából a jogi képzési területen a dobogón 
helyezkedik el.

Karunkon kivételes ösztöndíj lehetőségekkel 
élhetsz. IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj, IM 
Tanulmányi ösztöndíj, Primus ösztöndíj.

Gyere hozzánk! Igazságot a jogásznak!

2017-ben választható képzések:

OSZTATLAN KÉPZÉS

Jogász mesterszak

Nappali és levelező tagozaton folyik a tíz fél-
éves képzés, mely 
egységes, osztat-
lan és általános. 
Sikeres záróvizsga 
letétele után és kö-
zépfokú C típusú 
nyelvvizsga birto-
kában jogi doktori 
oklevelet vesznek 
át hallgatóink. (Ál-
lami ösztöndíjas és 
önköltséges kép-

zés is van karunkon, jogász nappali és levele-
ző tagozaton egyaránt.)

ALAPKÉPZÉS

Igazságügyi igazgatási alapszak

Olyan szakembereket képzünk nappali és le-
velező tagozaton, akik jogi alapismereteik, va-
lamint az igazságügy szervezete és ügyvitele 
ismeretének birtokában közreműködhetnek 
az igazságügyi döntések előkészítésében és 
végrehajtásában segítvén a jogászok munká-
ját.

Munkaügyi és társadalombiztosítási  
igazgatási alapszak 

A nappali és levelező tagozaton képzett szak-
emberek jogi és szakmai ismereteik révén 
munkaügyi kapcsolatok alakításában és tár-
sadalombiztosítási ügyek intézésében vesz-
nek részt az állami és a magánszektorban 
egyaránt.

MESTERKÉPZÉS

Munkaügyi- és társadalombiztosítási  
igazgatási mesterszak

A nappali és levelező tagozatos mesterképzés 
a korábban megszerzett tudás elmélyítését 
és specializálását biztosítva képez magasan 
kvalifikált szakembereket. A megszerzett tu-
dás által a végzettek képesek lesznek munka-
helyi vezetői feladatokat ellátni a magánszfé-
ra és a közigazgatás széles területén.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Jogi felsőoktatási szakképzés

A felsőfokú végzettséget nem adó, de érett-
ségi utáni szakismereteket biztosító, nappali 
és levelező tagozatos iskolai rendszerű kép-
zési forma, ahol a képzési idő négy félév. A 
jogi felsőoktatási szakképzés elvégzése után 
a tanulmányait alapképzési szakon folytató 
hallgató addig megszerzett kreditjeinek legfel-
jebb 50%-át, jogászképzésen pedig megszer-
zett kreditjeinek legfeljebb 75 %-át beszámítja 
a kar.

Fotó: Kiss Viktor
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6 BBZI

Az itteni oktatás magas színvonalát ver-
senyeken elért helyezések, rádiófelvé-
telek és hangverseny-felkérések jelzik. 
Évente négy alkalommal ad koncertet 
intézetünk zenekara és énekkara a Mis-
kolci Egyetem Díszaulájában. Növen-
dékeinknek minden évben számos ma-
gyar és külföldi professzor, művész tart 
mesterkurzust, amelyre az ország más 
részeiből is érkeznek hallgatók.

Növendékeink elsősorban Észak-Ma-
gyarország pedagógiai intézményeiben, 
zenekaraiban, menedzserként kulturális 
intézményeiben és szakkönyvtáraiban 
helyezkedhetnek el. Jelentős a kereslet 
az itt képzett szakemberek iránt, amit jól 
mutat az a tény is, hogy hallgatóink nagy 
részét már tanulmányi ideje alatt is fog-
lalkoztatják különböző intézményekben, 
zenekarokban.

Hallgatóinknak és oktatóinknak az Eras-
mus program keretében lehetőségük 
van részt venni a kölni, trentói és po-
zsonyi zeneművészeti főiskola munká-
jában is. Külföldi utazásaink elsősorban 
koncertkörutak, verseny- és fesztivál-
részvételek. Együtteseink jártak már 
Angliában, Franciaországban, Lengyel-
országban, Né metországban, Svájcban, 
Spanyolországban, Olaszországban és 
Szlovákiában is. Rendszeresen foga-
dunk világszerte elismert professzorokat 
egy-egy mesterkurzus megtartására, se-
gítségükkel több hallgatónk kapott ösz-

BartóK BéLa ZeneművésZeti intéZet

„Hangot a zEnésznEk!”
A miskolci zenetanárképzés 2006-ban ünnepelte fennállásának 40. év-
fordulóját. Az önálló főiskola megalakulása óta híres tanáregyéniségek 
oktatnak a Zenepalota patinás falai között, és az eltelt évtizedekben 
számtalan diákunk indulhatott el a tanári és az előadói pályán. 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

„Hangot a zenésznek!”
Igazgató: Prof. Dr. Sándor Zoltán
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros
Telefon: (46) 343-800; 
(46) 565-111/27-12
E-mail: zenticia@uni-miskolc.hu
Honlap: www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/

töndíjat külföldi főiskolákon. Rendsze-
resen tartanak nálunk kurzusokat hazai 
zeneművészeti főiskolák oktatói is.

Korábban végzett hallgatóink megbe-
csült szakemberei a környék és az or-
szág zeneiskoláinak, szimfonikus ze-
nekarainak, zenei intézményeinek. Ma 
sincs gond az elhelyezkedésükkel, sőt, 
néhányuk előtt megnyílt a külföldi mun-
kavállalás lehetősége is. Sokan közülük 
nemzetközi díjakat nyertek, hangfelvé-
teleik készültek.

Speciális felvételi követelményt jelent a 
gyakorlati és alkalmassági felvételi vizs-
ga, melynek anyaga megtalálható az in-
tézet honlapján.
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7BBZI

2016-ban választható képzések:

OSZTATLAN KÉPZÉS

Szakirányok: zongora, gitár, hegedű, 
mélyhegedű, gordonka, gordon, furulya, 
fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, 
kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhang-
szer, magánének, ének-zene- zeneis-
meret

ALAPKÉPZÉS

Alkotóművészet és muzikológia

Szakirányok: zeneelmélet, zeneismeret

Előadóművészet

Szakirányok: klasszikus zongora, orgo-
na, gitár, hegedű, mélyhegedű, gordon-

ka, gordon, furulya, fuvola, 
oboa, klarinét, szaxofon, 
fagott, kürt, trombita, har-
sona, tuba, ütőhangszer, 
ének előadóművész, ze-
nekar- és kórusvezető

MESTERKÉPZÉS

Tanár – zenetanár

Szakirányok: Zongora, gi-
tár, hegedű, mélyhegedű, 
gordonka, gordon, furu-
lya, fuvola, oboa, klarinét, 
szaxofon, fagott, kürt, 
trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, ének, zene-
ismeret

Fotó: Kiss Viktor
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8 BTK

Szereted a humán tárgyakat, az etikát, a történelmet 
vagy az irodalmat? Szeretnél könyvet írni, filmet forgatni, 
vagy elmélyülnél az idegen nyelvek és kultúrák világá-
ban? A jövőben tanári pályára lépnél? Érdeklődsz egyes 
társadalmi problémák iránt, és magad is aktív szerepet 
vállalnál azok megoldásában? Ha bármely kérdésre igen 
a válaszod, egész biztosan megleled a helyed az ME 
Bölcsészettudományi Karon, amely a hagyományos böl-
csészképzésektől a pedagógusképzéseken át a modern 
társadalomtudományi területekig kínál osztatlan, alap- 
(BA) és mesterképzéseket (MA), diploma után pedig 
doktori (PhD) képzést a továbbtanulni vágyók számára.
Diplomáink új utat nyithatnak meg előtted: az anglisztika 
vagy germanisztika alapképzésben megszerzett kivá-
ló nyelvtudással könnyen elhelyezkedhetsz a vállalati 
szférában, a mester diploma után pedig lehetsz tolmács 
vagy német nyelvi projektreferens. Ha a társadalomtu-
dományok érdekelnek, válaszd a szociológia vagy szo-
ciális munka BA-t vagy a megújult politikatudományok 
alapképzést, amely után lehetsz például politikai elem-
ző. Biztos életpályát ígérő tanári pályára léphetsz, ha az 
osztatlan tanári képzésünk egyikét választod. A 15 tanári 
szakpárból sok nyelvszakkal vagy (a középiskolai okta-
tásban a filozófia helyére kerülő) erkölcstan- és etikata-
nár szakkal párosított. A szabad bölcsész vagy a magyar 
alapszakkal a médiában helyezkedhetsz el mint újság-
író, hírszerkesztő vagy éppen riporter. De a gazdasági 
élet számos szereplője is igényli az olyan kompetenci-
ákat, amelyeket a bölcsészet- és társadalomtudományi 
képzés fejleszt. A munkaerő-piaci kimutatások szerint 
a bölcsészek jó nyelvtudásuk, széleskörű műveltségük 
és kritikai gondolkodásuk révén a versenyszférában, a 
multinacionális cégeknél itthon és külföldön is megállják 
a helyüket. 
Az ME BTK számos nemzetközi kapcsolata folytán ta-
nulmányaid során lehetőséged nyílhat külföldi részkép-
zésben részt venni. Granada vagy Köln? Krakkó, Nápoly 
vagy Róma? Csupán néhány város azok közül, amelyek 
évről évre várják a miskolci bölcsészhallgatókat. Nem-

BölcsészEttudoMányi kar

„ViVát Bölcsész!”
ÚJ UTAKON – Képzések megújuló, ám továbbra is széles és változatos palettájával, ál-
lami ösztöndíjas férőhelyekkel, családias-barátságos környezettel és seregnyi, a kreatív 
fiatalok szellemi kibontakozását elősegíteni hivatott lehetőséggel vár Téged is az ME 
Bölcsészettudományi Kar, az ország – oktatók kiválósága szerint – egyik legjobb bölcsé-
szeti fakultása.

Bölcsészettudományi Kar

„Vivát Bölcsész!”
Dékán: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
B/2-es (bölcsész) épület
Telefon: (46) 565-212
E-mail: boldek@uni-miskolc.hu
Honlap: bolcsesz.uni-miskolc.hu

csak élményeket, hanem komoly tapasztalatokat is 
szerezhetsz egy-egy külföldön töltött szemeszter során.
Új képzésekkel indul 2017 is! Új alapszakunk az önálló 
régészet BA is, amely kihasználva a Miskolci Egyetem 
műszaki karai által nyújtott lehetőségeket, pl. laborokat, 
anyagvizsgálati módszereket, a régészeten belül is 
egyedülálló képzettséghez juttathat. Az Egészségügyi 
Karral együtt indítjuk az egészségtanári képzést. Tavaly 
indult először az angol nyelvű Közép-Európa tanulmá-
nyok MA képzés, amelyre több országból is érkeztek 
hallgatók, és amelyre a jó angol nyelvtudással rendel-
kező magyar anyanyelvű hallgatókat is várjuk.
A képzési kínálat ugyan megújult, de a magas szín-
vonal, a minőség változatlan maradt, amit bizonyíthat, 
hogy a HVG felsőoktatási rangsorában az ME BTK az 
oktatók kiválósága alapján továbbra is dobogós helyet 
foglal el a bölcsészettudományi képzést folytató karok 
listáján! Sőt tavaly az összevont, azaz ország 154 (más 
és más területen képző) karát rangsoroló listán is do-
bogón végeztünk!
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Fotó: Kiss Viktor

2017-ben választható képzések:

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

angol nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és 
etikatanár
angol nyelv és kultúra tanára – földrajztanár
angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és 
kultúra tanára
angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára
földrajztanár – erkölcstan- és etikatanár
földrajztanár – magyartanár
földrajztanár – német nyelv és kultúra tanára
földrajztanár – történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára
magyartanár – erkölcstan- és etikatanár
magyartanár – német nyelv és kultúra tanára
magyartanár – történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára
német nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és 
etikatanár
német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára
történelemtanár és állampolgári ismeretek taná-
ra – erkölcstan- és etikatanár

ALAPKÉPZÉS

anglisztika
germanisztika
magyar
politikatudományok
szabad bölcsészet
szociális munka
szociológia
történelem
régészet

MESTERKÉPZÉS

filozófia
fordító és tolmács
kulturális antropológia
kulturális mediáció
magyar nyelv és irodalom
politikatudomány
szociológia
történelem
Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven)

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS (diplomásoknak)

angol nyelv és kultúra tanára
erkölcstan- és etikatanár
földrajztanár
magyartanár
német nyelv és kultúra tanára
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
egészségügyi tanár
közgazdásztanár

Fotó: Konyári Ádám
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A képzéseink iránti komoly érdeklődést jelzi, 
hogy a karra jelentkezők létszáma folyama-
tosan növekvő tendenciát mutat, népszerűsé-
günket pedig növeli, hogy a hallgatóink szinte 
mindannyian államilag finanszírozott képzés-
ben vesznek részt.

Az egészségtudományi képzéseinket a cam-
pus területén lévő impozáns épületünkben 
kialakított modern kutatólabor-infrastruktúra 
és a gyakorlati képzést támogató korszerű 
gyakorlótermek, valamint gyakorló kórházak 
segítik.

A kötelező ismeretanyag elsajátításán túl az 
önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, törek-
vő hallgatóinkat elhivatott tanáraik vonják be 
különböző kutatásaikba, hiszen értékrendünk 
alapköve a minőségi értelmiségi képzés, 
ezen belül is a tehetséggondozás. A közép-
iskolában megmutatkozó tehetségek felka-
rolását tehetségútlevél programmal, míg a 
felsőbb éves hallgatók tudományos kutatások 
világába való bekapcsolódását tudományos 
diákköri konferenciákon való részvétellel tá-
mogatjuk.

A kar szoros kapcsolatot tart fenn az ország 
egészségügyi felsőoktatási intézményeivel, 
szakmai szervezeteivel, valamint a hasonló 
képzést végző külföldi intézményekkel. 

Az Erasmus+ program keretében külföldi in-
tézményekben is lehetőségük nyílik hallgató-
inknak nemzetközi szintű ismeretszerzésre, 
tapasztalatgyűjtésre.

A munkáltatók visszajelzései alapján leszűr-
hető, hogy a karon végzettek munkaerő-piaci 
helyzete kimondottan jó, hiszen szívesen al-
kalmazzák őket.

Egészségügyi Kar

„Egészséget a világnak!”
Dékán: Dr. Kiss-Tóth Emőke
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
B/3–B/4-es épület
Telefon: (46) 365-541
E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Honlap: www.ek.uni-miskolc.hu

Egészségügyi kar

„EgészségEt a Világnak!”
Karunk az országos felmérések szerint az egészségügyi felsőoktatási kép-
zőhelyek kari rangsorában oktatói kiválósági szempontból az élvonalba 
tartozik. Ez az oktatói bázis a garanciája a hallgatói kompetenciákat kö-
zéppontba állító, gyakorlatorientált képzéseinknek, a gyakorlatban hasz-
nosítható tudás megszerzésének.

2017-ben választható képzések:
ALAPKÉPZÉS

Egészségügyi gondozás és prevenció 
(szakirány: védőnő)

Végzett védőnőink – a százéves, hungari-
kumként számon tartott, Magyar Örökség 
Díjas Védőnői Szolgálat tradícióinak meg-
felelően – az egészségügyi alapellátásban, 
oktatási intézményekben és családvédelmi 
szolgálatoknál elhelyezkedve az egész-
ségvédelemben, az anya-, csecsemő- és 
gyermekgondozás területén, illetve az isko-
la-egészségügyben folytatnak egészségfej-
lesztő munkát. 
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A társadalmi felelősségvállalás jegyében a 
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara az or-
szágban elsőként indíthat levelező formában 
védőnőképzést Sátoraljaújhelyen, Kihelyezett 
Felsőoktatási Képzési Központ keretében. 
Ezáltal megnyílik a lehetőség a periférikus 
helyzetben lévő határ-menti területen is az 
egészségügyi diploma megszerzésére. A 
levelező képzési forma lehetőséget nyújt a 
munka melletti tanulásra is.

Orvosi diagnosztikai analitikus  
(specializáció: radiográfia)

Az orvosi diagnosztikai analitikus képzés célja 
olyan szakemberek képzése, akik megfelel-
nek mind a hagyományos röntgen vizsgála-
tok, mind az újabb képalkotó eljárások: ultra-
hang, computer tomográfia (CT), mágneses 
rezonancia vizsgálatok (MRI), intervenciós ra-
diológia, nukleáris medicina (izotóp diagnosz-
tika) és a sugárterápiás kezelés támasztotta 
modern követelményeknek.

Ápolás és betegellátás  
(szakirány: gyógytornász)

A gyógytornászképzés olyan mozgásterápi-
ával foglalkozó diplomás szakemberek kibo-
csátására hivatott, akik megelőző, gyógyító 
és rehabilitációs tevékenységet végeznek. 
Munkájuk kulcsfontosságú a fizikumunk 
egészségének megőrzésében, fejlesztésé-
ben és helyreállításában – javítva ezzel az 
élet minőségén.

Egészségügyi szervező  
(specializáció: egészségturizmus-szervező)

Az egészségturizmus-szervezők a világ azon 
nagy trendjéhez kapcsolódóan nyújtanak 

szolgáltatást, amely arra a kérdésre épül: 
„Hogyan tudok egészséges, boldog lenni?” A 
Karunkon végzett hallgatók az egészséggel 
kapcsolatos utazások megszervezésében, 
az egészségügyi és egészségturisztikai in-
tézményekben, rekreációs és wellness-szol-
gáltatóknál, valamint a falusi és ökoturizmus 
területén végeznek szervezői és koordináló 
feladatokat.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Orvosdiagnosztikai laborasszisztens

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a fel-
sőoktatás képzési rendszerébe illesztve jele-
nik meg ez a négy féléves, gyakorlatorientált, 
ugyanakkor elméleti tudást is nyújtó oktatási 
forma. Erre az államilag finanszírozott, levele-
ző munkarendű képzésre azoknak a fiatalok-
nak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek 
a laboratóriumi vizsgálóeljárások iránt, és 
a felvételi pontszámuk eléri a 240 pontot. A 
szakmát adó képzettség megszerzése lehe-
tőséget ad az alapképzésben történő tovább-
tanulásra, ahol az adott alapszakon a felsőok-
tatási szakképzésen megszerzett kreditek 
jelentős százalékát elfogadják!

MESTERKÉPZÉS

Egészségügyi tanár

Az alapszakokon végzett hallgatóknak a 
mesterszakok közvetlen továbbtanulási lehe-
tőséget biztosítanak. Karunkon – a Bölcsé-
szettudományi Karral közös szervezésben 
– 2017-től egészségügyi tanár mesterképzés 
keretében van mód egyetemi diplomát sze-
rezni. (A képzésre a BTK-n lehet jelentkezni.)

Fotó: ME-EK

Fotó: Kiss Viktor
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Karunk nagy hangsúlyt fektet az oktatás minőségének 
folyamatos fejlesztésére, melynek eredményeként a 
Felsőoktatási Minőségi Díj elismerő arany fokozatával 
rendelkezünk. 
A gyakorlatias képzést erősíti, hogy karunk több inté-
zeti laboratóriummal is rendelkezik, ahol olyan szimu-
lációkat (banki és tőzsdei szimulációs játékok, munka-
szervezési és ergonómiai szimulációk) és szoftvereket 
(SAP, MatLab térökonometriai, ArcGIS térinformatikai, 
SPSS statisztikai szoftverek) tanítunk a hallgatóink-
nak, melyekkel a munka világában gyakran találkoz-
nak, és ezek ismerete előnyt jelent a számukra.
A 2014-ben alapított Bosch Lean Akadémia keretein 
belül a logisztikai menedzsment szakos hallgatóink 
az elméleti ismereteket az egyetemen sajátíthatják 
el, míg a tantárgyak gyakorlati részét a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft-nél professzionális 
szakemberek irányításával tanulják meg. 
A gyakorlati képzés egyik legjelentősebb mérföldkö-
ve a duális képzés bevezetése, melynek keretében 
alapszakos hallgatóink a régió és az ország különbö-
ző pontjain található nagy-, közép-, és kisvállalatok 
életébe bekapcsolódva szerezhetik meg a szükséges 
gyakorlati tapasztalatokat a képzési idő végére.
Fontos számunkra a hallgatók nyelvtanulásának 
támogatása. Ingyenes általános nyelvi órák (heti 4 
óra), valamint ingyenes szaknyelvi órák (heti 4 óra 
egy éven keresztül) keretében fejleszthetik nyelvtu-
dásukat. Emellett minden évben 30 tantárgyat idegen 
nyelven is tanulhatnak hallgatóink. Angolul és igény 
szerint németül is oktatjuk az alapképzés minden sza-
kán az alapozó tantárgyakat. 
A képzés anyagi támogatására számos lehetőség 
biztosított a különböző ösztöndíjaknak, valamint a du-
ális képzési és gyakornoki programok során szerzett 
hallgatói jövedelmeknek köszönhetően. Az alapkép-
zésbe csatornázható felsőoktatási szakképzés állami 
támogatása szintén jelentős anyagi támogatást tesz 
lehetővé.

gazdaságtudoMányi kar 
„Pénzt a gazdásznak!”
A közgazdászképzés elindításának 30. évfordulóját ünneplő Gazda-

ságtudományi Kar egyike azoknak a képzőhelyeknek, amelyek a legszé-

lesebb kínálatot nyújtják az üzleti jellegű képzések területén. Képzéseink 

gyakorlatorientáltságát a munkaerő-piac is elismeri, ezt jól bizonyítja, 

hogy nemzetközi nagyvállalatok, kereskedelmi bankok és költségvetési 

szervek egyaránt szívesen alkalmazzák végzett hallgatóinkat.

Gazdaságtudományi Kar 

„Pénzt a Gazdásznak!”
Dékán: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
A/4-es épület, I. em. 113–117.
Telefon: (46) 565-190; 
(46) 565-111/10-05
E-mail: gazddek@uni-miskolc.hu
Honlap: www.gtk.uni-miskolc.hu

A hallgatók szakmai fejlődésének fontos támogatója a 
Hantos Elemér Szakkollégium, mely kiválósági műhely-
ként segíti a legtehetségesebb hallgatók bekapcsoló-
dását a hazai és nemzetközi kutatási projektekbe. 
Végzős diákjainkat is segítjük az elhelyezkedésben: 
munkaerő-piaci tréninget, kompetenciamenedzselést 
és karrier-tanácsadást nyújtunk számukra. A hallgatók 
és oktatók között közvetlen a kapcsolat, a szakmai 
munka támogatását szolgálják a csapatépítő trénin-
gek, szakmai napok, szakmai kirándulások.
Karunk széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatok-
kal rendelkezik. Diákjainknak lehetőségük van rövi-
debb-hosszabb idejű külföldi részképzésre és szak-
mai gyakorlat-szerzésre Európa több országában, 
ahol nyelvtudásuk és szakmai készségeik is fejlőd-
nek. Több mint 30 Erasmus+ partnerünk van a világ 
14 országában.
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2017-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Emberi erőforrások 
A személyügyi, munkaügyi, humán erőforrás területé-
re képzünk szakembereket. 

Gazdálkodási és menedzsment
A vállalati folyamatok tervezésére, elemzésére, érté-
kelésére és a döntés-előkészítésre, a gazdálkodási 
folyamatok összehangolására, szervezésére, korsze-
rűsítésére képezünk szakembereket.

Kereskedelem és marketing
A hallgatók képessé válnak az üzleti szféra, a vállalko-
zások tevékenységének, a szervezetek működésének 
marketingfunkcióihoz kötődő munkakörök ellátására.

Nemzetközi gazdálkodás
Az itt végzettek a gazdálkodó szervezetek, intézmé-
nyek külgazdasági kapcsolatait és tranzakcióit irányít-
ják, gyakran minisztériumokban helyezkednek el.

Pénzügy és számvitel
A végzettek banki ügyintéző, befektetési tanácsadó, 
biztosítási menedzser, elemző közgazdász, kontroller, 
könyvvizsgáló asszisztens, revizor munkakörökben 
tudnak elhelyezkedni.

Turizmus-vendéglátás
A közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkal-
mazott módszertani ismeretek és szakirányú tudás 
birtokában a turizmus és a vendéglátás területén dol-
gozó, irányító, szervező szakembereket képzünk itt.

MESTERKÉPZÉS

Ellátásilánc menedzsment
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Marketing
Master of Business Administration (MBA) (angolul)
Regionális és környezeti gazdaságtan
Számvitel
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás

Fotó: ME-GTK
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Karunk célja, hogy hallgatóinak gyakorlatori-
entált képzést és versenyképes tudást bizto-
sítson. Mind a műszaki, mind az informatikai 
képzéseinket magas szakmai színvonal jel-
lemzi. Szakjaink olyan képzettségeket adnak, 
amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb 
területein is felhasználhatók, és hosszú távú 
szakmai karriert biztosítanak végzettjeinknek. 
A kar hallgatói számos nemzetközi és hazai 
mérnöki szakmai versenyen dobogós helye-
zést értek el.
A kar erős szálakkal kötődik a műszaki és 
informatikai terület vállalataihoz, foglalkozta-
tóihoz. A karunkkal együttműködő ipari válla-
latok száma évről évre növekszik, mára meg-
haladja a 120-at. Az együttműködés kiterjed 
többek között a közös oktatásra és az ösztön-
díjak támogatására. A kar szinte összes szak-
ján lehetőség van duális képzési részvételre 
is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók 
párhuzamosan kapnak ipari és egyetemi kép-
zést.  A kar a duális képzés keretében mintegy 
negyven ipari céggel áll együttműködésben, 
melyek között nagy multinacionális cégek és 
kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak.
A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezik, és angol nyelvű mesterképzést 
is folytat a gépészmérnöki és a mérnökinfor-
matikus szakokon. 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 

géPészMérnöki és inforMatikai kar

„tisztElEt a géPésznEk!”

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar országosan is elismert, vezető sze-
repet tölt be a műszaki és informatikai mérnök-képzésben. Ezen területek 
mindegyikén kimagasló kezdő fizetések várják végzett hallgatóinkat.  Mér-
nökeink keresettek a foglalkoztatók körében: a HVG felmérései szerint az 
alkalmazók és a fejvadász cégek értékelése alapján a GÉIK dobogós 
helyet foglal el kategóriájában. 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

„Tisztelet a Gépésznek!”
Dékán: Prof. Dr. Bertóti Edgár
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros,  
C/1-es épület, I. em.
Telefon: (46) 565-131
E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu
Honlap: www.gepesz.uni-miskolc.hu

projektterületek: elektromobil, pneumobil és 
szuperszámítógép versenyek.
A nálunk végzett sikeres mérnökök közé tarto-
zik Gönczi Sándor, az Electrolux hét európai 
gyáregységének igazgatója, Kerek Zoltán,  
a Ford legújabb 1,6-os motorjának egyik ve-
zető fejlesztője, Kövecses József, az ameri-
kai űrsikló robotkarjának egyik tervezője, va-
lamint Kiss Pál Tamás autóversenyző is.
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Fotó: Kiss Viktor

2017-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉSEK

Energetikai mérnöki alapszak
A globalizálódó világ központi problémájává 
vált az önpusztító energiafelhasználás mér-
séklése, így a meglévő energiaforrások gaz-
daságos felhasználása, és a megújuló ener-
giaforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázása.

Gazdaságinformatikus alapszak
A számítógépek programozásához és a 
közgazdaságtanhoz egyaránt affinitást érző 
jelentkezőknek a közgazdasági informatika 
területén hosszútávon is megalapozott pálya-
futást biztosít az itt szerzett oklevél.

Gépészmérnöki alapszak
A kar olyan gépészmérnököket képez, akik 
általános gépészeti szaktudásukra alapozva 
gépek és géprendszerek speciális gyártási, 

szerelési és üzemel-
tetési ismereteinek is 
birtokába kerülnek.

Ipari termék- és for-
matervező mérnöki 
alapszak
A design és a műsza-
ki tartalom egysége 

minden sikeres termék alaptulajdonsága, 
mérnökeink a piacra készülve a gazdasági 
sikerekért dolgoznak.

Járműmérnöki alapszak
A járműmérnöki alapszakon a kar a dinami-
kusan fejlődő járműipar által képviselt magas 
műszaki és innovációs elvárásoknak megfe-
lelő mérnököket képez. A szak autóipari spe-
cializációja elsősorban az autógyártókat és 
beszállítóikat látja el releváns tudással felvér-
tezett mérnökökkel.

Logisztikai mérnöki alapszak
Az élet minden területét átszövő logisztikai 
feladatok és rendszerek tervezésére és mű-
ködtetésére alkalmas szakembereket képez.

Mechatronikai mérnöki alapszak
A mechatronikai eszközök és berende-
zések felhasználásán alapuló folyamatok 

felügyeletére, irányítására, mechatronikai 
szerkezetek tervezésére, üzemeltetésére és 
karbantartására felkészített szakembereket 
bocsát ki a kar.

Mérnökinformatikus alapszak
A műszaki informatikai és információs rend-
szerek és szolgáltatások telepítésén és üze-
meltetésén túl azok adat- és programrend-
szereinek tervezési, fejlesztési feladatait is 
ellátják az itt végzettek.

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 me-
nedzser.

Programtervező informatikus alapszak
E szakon nagyméretű, bonyolult és igényes 
programozási projektek sikeres megvalósítá-
sára, működtetésére képes szakembereket 
képzünk.

Villamosmérnöki alapszak
A nálunk végzett villamosmérnökök alkalma-
sakká válnak különböző villamos berendezé-
sek tervezésére és üzemeltetésére az ipari 
folyamatirányítás, a digitális rendszerek, a 
telekommunikáció, az energetika és/vagy a 
járművillamosság területén.

MESTERKÉPZÉSEK

Energetikai mérnök mesterszak
Gépészmérnöki mesterszak
Logisztikai mérnöki mesterszak
Mechatronikai mérnöki mesterszak
Mérnökinformatikus mesterszak
Villamosmérnöki mesterszak
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Végzett hallgatóinkat a polimeralapanyag- 
gyártó és feldolgozó üzemek, vegyiművek, 
gumiipari, energetikai, építőanyag-ipari, 
mik ro elektronikai anyagokat gyártó cégek, 
valamint – hagyományosan – a fémiparban 
működő alapanyaggyártó, öntő, hőkezelő, 
kép lé kenyalakító vállalatok alkalmazzák.  
Mérnök növendékeink a megszerzett elméleti 
és gyakorlati tudásukra támaszkodva kiváló-
an megállják helyüket Magyarország gazda-
ságának húzóágazatában, a nemzetközi ösz-
szevetésben is versenyképes járműiparban.
Karunk számos kuriózumszerű értékkel ren-
delkezik: többek között foglalkozunk nano-
technológiával, amely olyan anyaggyártást 
jelent, ahol az anyag szerkezetét közel atomi 
szinten optimalizáljuk, kontrolláljuk, és szin-
túgy foglalkozunk speciális hidrometallurgi-
ával, amely során ioncserés elválasztással 
és elektrolízissel ultratiszta fémeket állítunk 
elő, akár hulladékanyagokból is. Karunk fej-
lesztette ki az űrkemencét: az eszköz segít-
ségével mikrogravitációs körülmények között 
(a világűrben) lehet magas hőmérsékleten 
fém- és félvezető egykristályokat növeszteni. 
Karunk számos szakmai és külföldi kapcso-
lattal rendelkezik. Fontos ipari partnerünk a 
NEMAK, a Robert Bosch, a FémAlk, a Le Be-
lier, a Wescast, az Arconic-Köfém, az ISD Du-
naferr, az AUDI, az Inotal, a Wanhua-Borsod-
Chem, a MOL Petrolkémia, a Wienerberger, 
az AES- Tisza Erőmű és az Ibiden. Európa 
több egyetemével (Németországban, Fran-
ciaországban, Hollandiában, Nagy-Britanni-
ában és Svédországban), valamint az USA, 
Kanada és Japán több rangos felsőoktatási 
intézményével is jó szakmai kapcsolatban 
állunk.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy országo-
san elsők között indítottuk el 2015-ben duális 
képzésünket. A következő tanévben már 50 

műsZaKi anyagtudományi Kar

„lEgyEn fényEs sikErE a koHásznak!”
Karunk volt az anyagmérnök-képzés hazai kezdeményezője, ma a képzés 
központja. Rendkívül széles ipari háttér, számos iparág várja anyagmér-
nökeinket. 

Műszaki Anyagtudományi Kar

„Legyen fényes sikere a Kohásznak!”
Dékán: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros,  
C/1-es épület, I. em. 108.
Telefon: (46) 565-090
E-mail: makdekani@uni-miskolc.hu
Honlap: www.mak.uni-miskolc.hu

partnerünknél kezdhetik meg hallgatóink duális 
formában tanulmányaikat, amely szám orszá-
gos viszonylatban is kiemelkedő. 2017-től az 
anyagmérnök MSc képzésünk is indul duális 
formában.
2015-ben Harangi Zoltán hallgatónk révén újra 
karunk egyik diákja részesült a mérnökképzés 
területén a legnagyobb hallgatói elismerést je-
lentő Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben. 
Műszaki Tudományi Szekcióban az eddig ki-
osztott 49 Aranyéremből 11-et karunk hallgatói 
nyertek el, amellyel (főként hallgatói létszámra 
vonatkoztatva) karunk kiemelkedik a hazai fel-
sőoktatási intézmények közül.
A HVG Diploma 2016 c. kiadványában, az ok-
tatói kiválósági rangsorban (műszaki képzési 
területen) országos elsők vagyunk!
Hallgatóink nem csak a tanulmányokban, ha-
nem a sportban is sikeresek: Nagy Miklós fekve-
nyomó világbajnok, Alexa Márk országos kempo 
bajnok, Sikora Emőke nemzetközi kupákban is 
játszó, utánpótlás válogatott kosárlabdázó.
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Fotó: Kiss Viktor

2017-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Anyagmérnök
Az anyagmérnökök az anyagok – fémek, 
kerámiák, műanyagok – előállítási módsze-
reinek, szerkezetének és tulajdonságainak 
ismerői. Új eljárásokat fejlesztenek, korszerű 
szerkezetű anyagokat terveznek, gyártanak, 
felhasználási lehetőségeiket kutatják.

Specializációk: fémtechnológia (metallurgi-
ai és felülettechnikai) (duális), hőkezelés és 
képlékenyalakítás (duális), járműipari önté-
szeti és öntészeti (duális), metallurgia és kép-
lékenyalakítás (duális), polimer és vegyipari 
technológiák (duális), hőenergia és szilikát-
technológia (duális), fémelőállítás-öntészet

MESTERKÉPZÉS

Anyagmérnök
Mérnökeink az anyagok (fémek és ötvözeteik, 
kerámiák és szilikátok, polimerek és műanya-
gok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselke-
désével foglalkozó tudományokban szerzett 
ismereteik által képesek technológiák terve-
zésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési 
feladatok ellátására.
Specializációk: szilikátmérnöki, polimermér-
nöki (duális), vegyipari technológiai (duális), 
energetikai

Kohómérnök
Mérnökeink képesek az ércek és a fémtartal-
mú hulladékanyagok feldolgozására, fémek, 

ötvözetek előállítására, valamint ezek 
tisztítására, öntésére és képlékenyala-
kítására alkalmas technológiákat, be-
rendezéseket tervezni, működtetni és 
fejleszteni.
Specializációk: öntészeti, energiagaz-
dálkodási, hőkezelő és képlékenyalakí-
tási, kémiai technológiai

Mind az anyagmérnöki, mind a kohó-
mérnöki mesterképzés során hallgató-
ink a választott specializációjuk mellett 
további 4 kiegészítő specializáció közül 
választhatnak.
Kiegészítő specializációk: anyagvizs-
gálati és nanotechnológiai, környe-
zetvédelmi és hulladékgazdálkodási, 
minőségirányítási, archeometallurgiai.
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Szeretnél egy kihívásokkal teli, érdekes mér-
nöki szakmát? Olyan képzést keresel, amely 
egyedülálló az országban? Tanulmányaid 
során külföldi részképzésben, terepgyakorla-
tokon szeretnél részt venni? Megismernéd a 
280 éves múltra tekintő, és az UNESCO Szel-
lemi Kulturális Örökség részét képező selme-
ci diákhagyományokat? Ha bármelyikre IGEN 
a válaszod, akkor a Műszaki Földtudományi 
Kar alap- és mesterképzési szakjain a helyed 
a Miskolci Egyetem campusán!
A fenntartható fejlődés egyik területét jelentő 
környezeti pillér meghatározó elemei a termé-
szeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, 
az energiahordozók, a víz és a természeti 
környezet. Ezek felkutatása, hosszú távú 
hasznosítása, megóvása és kezelése, magas 
szintű mérnöki ismereteket igényel. A kar sa-
játossága hogy itt, a föld- és környezettudo-
mányok természettudományi alapjaira épít-
ve a műszaki-gyakorlati megvalósításhoz is 
megfelelő ismereteket szereznek a hallgatók. 
Végzett hallgatóink átlagosnál jobb elhelyez-
kedési esélye a kar széles körű ipari kap-
csolatainak is köszönhető. Kiváló példa erre 
a 2014-ben alapított MOL Intézeti Tanszék. 
Hallgatóink már a képzés ideje alatt kapcso-
latba kerülnek multinacionális bányászati, 
olajipari, földtani cégekkel, ott végzik kötelező 
szakmai gyakorlatukat, és ottani szakember 
útmutatásával írják meg szakdolgozatukat, 
diplomamunkájukat. 2016-tól alapszakjaink 
mindegyike elérhető duális formában is.
Karunk számos kuriózummal büszkélkedhet. 
A fiatalok szakmai elköteleződését segíti a 

KEZEDBEN A JÖVŐ ERŐFORRÁSAI! – Napjaink alapvető igénye a fenn-
tartható fejlődés alapját biztosító, természeti erőforrás-gazdálkodás 
megvalósítására felkészült, a természeti környezet iránt elkötelezett, magas 
szintű természettudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretekkel rendel-
kező szakemberek, mérnökök képzése. Szakjaink döntő többsége orszá-
gos viszonylatban egyedülálló, Magyarországon kizárólag itt, Miskolcon 
megszerezhető tudást jelent.

műsZaKi FöLdtudományi Kar

„Jó szErEncsét!”

Műszaki Földtudományi Kar

„Jó szerencsét!”
Dékán: Prof. Dr. Szűcs Péter
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
A/4-es épület, I. em.
Telefon: (46) 565-051
E-mail: mfk@uni-miskolc.hu
Honlap: www.mfk.uni-miskolc.hu

tanbánya, melyben a hallgatók megismerik a 
föld alatt elvégzendő speciális méréseket. A 
Műszaki Földtudományi Kar őse az 1735-ben 
a világon elsőként Selmecbányán létesített és 
Európa-szerte elismert bányászati akadémia 
volt. Karunk jogelőd intézményében tanított 
matematikát Kármán Tódor világhírű magyar 
mérnök, matematikus is, aki 1917-ben Asbóth 
Oszkárral és Zurovetz Vilmossal megtervezte 
és megépítette a helikopter ősét. Az ásvány- 
és kőzetgyűjteményünk legrégebbi darabjait 
a jogelőd selmecbányai akadémia diákjai is 
használták. A kar ásványtannal foglalkozó 
professzorainak neveihez hét új ásvány fel-
fedezése köthető. Lelkes oktatóink munkáját 



--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

19MFK

bizonyítja a Miskolci Egyetem főbejáratánál 
felállított Foucault-inga, mely többek között a 
Föld forgását szemlélteti. 

2017-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Műszaki földtudományi (duális képzésben is)
A képzés az ásványi nyersanyagok kutatásá-
hoz, kitermeléséhez, szállításához és feldol-
gozásához szükséges mérnöki szakterülete-
ket fogja egységbe. 
Specializációk: földtudományi, bánya- és 
geotechnikai, olaj- és gázmérnöki, nyersanya-
gelőkészítési
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 Mis-
kolci Egyetemen oktatnak hazánkban.

Környezetmérnöki (duális képzésben is)
A karon olyan, nem a hagyományos értelem-
ben vett környezetmérnökök képzése folyik, 
akik az ipari termelés, illetve a település-üze-
meltetés különböző területein jelentkező 
környezeti veszélyeket képesek felismerni, 
kezelni, illetve technológiai megoldásokat 
kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, 
ártalmatlanítására.
Specializációk: geokörnyezetmérnöki, kör-
nyezettechnikai
Mikor válaszd? Ha igényes vagy a környeze-
tedre, ha felismerted, hogy az ipar termelése 
nélkül az emberi civilizáció nem működik, 
viszont az ezzel járó környezeti veszélyeket 
minimálisra akarod csökkenteni, ha készte-
tést érzel új, hulladékszegény technológiák 
megismerésére, alkalmazására.

Földrajz (duális képzésben is)
A speciális, földtudományi mérnöki szemléle-
tet is tartalmazó képzésben a hallgatók a ter-
mészeti, társadalmi, gazdasági és települési 
környezet megértéséhez szükséges elméleti 
és módszertani alapok ismeretével alkalmas-
sá válnak földrajzi problémák felismerésére, 
térinformatikai eszközökkel történő vizsgála-
tára, elemzésére, értékelésére. 
Specializáció: geoinformatikai kutató
Mikor válaszd? Ha szeretnéd jobban megér-
teni világunkat, hogy miként alakul ki a ter-
mészeti környezet, és az hogyan függ ösz-
sze a társadalmi-gazdasági jelenségekkel, 
érdeklődsz a térbeliség elemzése és térképi 
ábrázolása, valamint a természeti-társadalmi 
problémák megoldása iránt.

MESTERKÉPZÉS

A mesterszakok közvetlen továbbtanulást biz-
tosítanak az alapszakokon végzett hallgatók-
nak, de jelentkezhetnek rájuk máshol végzett, 
műszaki vagy természettudományi diplomá-
val rendelkezők is. Már négy mesterképzési 
programunk érhető el angol nyelven, mellyel 
végzettjeink előtt szélesre tárul a kapu a nem-
zetközi színtéren történő munkavállaláshoz.

bánya- és geotechnikai mérnöki
földtudományi mérnöki 
geográfus (duális képzésben is)
hidrogeológus mérnöki (angol nyelven)
környezetmérnöki
olaj- és gázmérnöki (specializáció:  
gázmérnöki)
olajmérnöki (angol nyelven,  
duális képzésben is)
szénhidrogénkutató földtudományi  
mérnöki (angol nyelven)

Fotó: Kiss Viktor
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A főváros és más nagyvárosok egyetemei 
jellemzően nem egyetlen egyetemi város-
részben helyezkednek el: a karok és az 
egyéb szervezeti egységek épületei, például 
a kollégiumok, néhol a város egymástól meg-
lehetősen távoli pontjain várják a hallgatókat. 
Miskolcon egész más a helyzet: az Egye-
temváros itt valóban város a városban, ahol 
az egyetem valamennyi kara, kollégiuma és 
egyéb létesítménye egyetlen helyen foglal 
helyet, mégpedig a Dudujka-völgy zöldöve-
zetében, az ország legszebb parkos-ligetes 
campusán.
Az Egyetemvárosban valamennyi olyan 
szolgáltatás elérhető, amelyre a hallgatók-
nak nap mint nap szükségük lehet. Amellett, 
hogy a kollégiumokból hamar át lehet sétál-
ni az egyetem tantermeibe, betegség vagy 
éppen fogfájás esetén sem kell elhagyni 

a campus területét, az Egyetemvárosban 
ugyanis Egészségügyi Központ várja a hall-
gatóságot, háziorvosi és fogorvosi rendelővel 
egyaránt. A hallgatók mentálhigiénés gondo-
zását pedig hagyományosan az Ökumenikus 
Egyetemi Lelkészség vállalja, amely ráadásul 
színes programokkal is gazdagítja az egye-
tem mindennapjait.
Mondhatni természetes, hogy könyvtár, sőt 
könyvtárak sokasága sem hiányozhat a szol-
gáltatások sorából. A modern, folyamatosan 
megújuló Egyetemi Könyvtár – levéltárral 
és múzeummal együtt –, amely a campus 
szívében található, egyrészt az összes kar 
hallgatói számára kínál könyveket, mégpedig 
igen széles spektrumon, másrészt időről idő-
re színes kulturális-szabadidős programokra 
invitálja az egyetem polgárait. Az egyes karok 
és intézetek könyvtárai már elsősorban szak-, 
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Város a VárosBan: a Miskolci caMPus

A tapasztaltabb hallgatók a Miskolci Egyetem egyik legfőbb, országosan is egyedülálló 
értékét gyakran az Egyetemváros igazi campus-jellegében jelölik meg. De mit is jelent ez 
valójában, és milyen lehetőségeket teremt a hallgatóság számára?
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Fotó: Kiss Viktor

illetve tudományterület-specifikus könyvállo-
mánnyal szolgálnak. A campus területén több 
papírbolt is fellelhető, sőt posta is települt az 
Egyetemvárosba – ha a hallgató esetleg cso-
magot várna. Az egyetemi épületek jelentős 
wifi-lefedettségének hála a hallgatók szinte 
bárhonnan könnyedén kapcsolódhatnak a vi-
lághálóra.
Az egyetemi épületkomplexum több részén, 
mint például a főbejárat előterében az intéz-
mény selmecbányai múltját és a tudomány 
történetének egyes fejezeteit együttesen be-
mutató, állandó kiállítás tekinthető meg: régi 
levelekkel, mikroszkópokkal, mérőműszerek-
kel és a híres Foucault-ingával együtt.
Aki sportolna szabadidejében, szintúgy meg-
találhatja számításait, merthogy sportcsar-
nok, műfüves focipályák, edzőtermek, vala-
mint nemrég épült, magas kategóriájú atlétikai 
centrum, a campus közvetlen közelében pe-
dig uszoda is elérhető a sportolni vágyó di-
ákság számára. Immár kiépült az egyetem 
bicikliút-hálózata is, amely természetesen 
több ponton kapcsolódik Miskolc város ke-
rékpárút-hálózatához. Mindemellett számos 
modern biciklitámasz és biciklitároló is épült, 
megteremtve az egészséges és környezetba-
rát kerékpározás még jobb lehetőségeit. Az 

egyetemi városrészt több buszjárat is érinti, a 
megközelítés tehát tömegközlekedéssel is jól 
megoldott.
Az Egyetemvárosban több helyen kapható 
melegétel, sőt pékség is található a főépület-
ben. A campuson a vendéglátó egységek az 
étkezésen túl természetesen a kávézásra, a 
kávé melletti beszélgetésekre is remek lehe-
tőségeket teremtenek. Ha leszáll az éj, a hall-
gatók biztonságos közegben, az Egyetemvá-
ros területén belül kapcsolódhatnak ki, hiszen 
több egyetemi szórakozóhely is várja őket az 
éjszakában. A Miskolci Egyetem mintegy 10 
ezer hallgatója tehát éjjel-nappal egyaránt 
együtt lehet Magyarország legnagyobb, foly-
ton pezsgő campusán.
 Rada János
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A Miskolci Egyetem jogutód-intézménye az 
egykori, még 1735-ben alapított Selmecbá-
nyai Akadémiának, amelynek karait több mint 
65 éve, Selmecbányáról Sopronon át sodorta 
Miskolcra a történelem. Ám nem csupán az 
ősi karokat és a hagyományos egyetemi kép-
zéseket fogadta be Miskolc városa, hanem 
azt az egyedülálló diákhagyomány-rendszert 
is, amelynek alapja a néhai selmeci akadé-
misták között formálódott bajtársias szellemi-
ség, és amely mára az egyetem valamennyi 
karának hallgatói előtt nyitva áll. Márpedig 
megéri élni a lehetőséggel: a tapasztalatok 
szerint ugyanis a hallgatók a legkevésbé sem 

bánják meg, ha belecsöppennek a selmeci 
hagyományok különleges világba.
A hagyományőrzés persze sohasem kötele-
ző, ám aki vállalja, hogy megkeresztelkedik a  
diákhagyományok szerint, és elvégzi az eh-
hez szükséges feladatait, vagyis részt vesz az 
ún. balekoktatáson, majd teljesíti a szükséges 
balekvizsgát – amelynek célja sohasem a fia-
talok megalázása(!) –, nap mint nap egy erős 
és összetartó közösség részeként élheti meg 
egyetemi éveit, amelyek során minden segít-
séget megkaphat majd azoktól a felsőbb éve-
sektől, akik tanulmányai elején bevezették a 
selmeci diákhagyományok rendszerébe. Ami 

„Ha sElMEc HíV” – EgyEdülálló 
diákHagyoMányok a Miskolci EgyEtEMEn

A Miskolci Egyetemen máig élnek és virágoznak a több száz éves gyökerű selmecbányai 
diákhagyományok, amelyek különleges és életre szóló élményekkel gazdagíthatják a hall-
gatók egyetemi éveit, és amelyek immár hivatalosan is a nemzeti kulturális örökség részét 
képezik. Az országosan egyedülálló, értékgazdag diákélet éppúgy érv lehet Miskolc mel-
lett, ahogy az egyetem tudományos kiválósága is.
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Fotó: Kiss Viktor
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a segítséget és a folyamatos támogatást illeti, 
különösen fontos a „keresztszülők” szerepe, 
hiszen valamennyi „pogány” – tehát frissen 
felvett, így még meg nem keresztelt diák –, 
aki a hagyományőrzés útját választja, idejével 
keresztszülőket választ magának a régebben 
megkeresztelkedett hallgatók, az ún. firmák 
sorából.
A selmeci hagyományok szerinti szakesté-
lyek különleges atmoszférája semmi máshoz 
sem fogható élményt nyújt, ahogy a számos 
selmecbányai kirándulás is, amelyre a ha-
gyományőrző társaságok várják időről időre 
a jelentkezőket, de úgyszintén kuriózumsze-
rű például a szalamander, vagyis a végzős 
hallgatók fáklyás felvonulása. A selmeci diák-
hagyomány-rendszer tehát végigkíséri a hall-
gatókat egyetemi pályájukon, sőt még azon 
túl is, hiszen a hagyományok olyan k ö -
zösséget teremtenek, és olyan barát-
ságokhoz segítik a hallgatókat – akár 
hallgatótársaikkal, akár a szintúgy 
hagyományőrző oktatóikkal –, ame-
lyek egy egész életre szólnak.
A szakestélyek és általában az ak-
tívabb, élménydúsabb közösségi 
élet mellett a hagyományőrzés 
számos további előnyt rejt azok 
számára, akik megkeresztel-
kednek. A hagyományőrző 
hallgatók karonként eltérő, 
sajátos egyenruhát, illetve 
egyenviseletet hordhatnak, a 
szakestélyeken éppúgy, ahogy példá-
ul a vizsgákon vagy éppen az egyetemi 

ünnepélyeken, majd utol-
só egyetemi évük idején 
végzős szalagot tűzhetnek 
karjukra, amely színével 
messziről jelzi, hogy vi-
selője mely karon végez az 
egyetemen. A kari címerrel 
ékesített gyűrű, amely a jö-
vőben majd mindig jelezni 
fogja, hogy gazdája egykor 
Miskolcon volt egyetemista, 
szintúgy a hagyományőrző 
hallgatóság kiváltsága. Az 
egyetemi évek legcsodá-
latosabb emlékeit őrizhetik 
meg azok a különleges, 
mindig egyedi korsók és ku-

pák is, amelyek rendre egy-egy szakestélyre 
készülnek.
A megkeresztelt hallgató mindemellett a mint-
egy harminc hagyományőrző társaságnak is 
tagja lehet. Több társaság már évtizedek óta 
folytatja tevékenységét a miskolci campuson, 
természetesen újabb és újabb tagokkal felvé-
ve a fiatalabb generációk sorából. A tagság 
tehát egy-egy nagy tekintélyű társaságban a 
felvett hallgató hagyományőrző tevékenysé-
gének a megbecsülését is jelenti, és komoly 
presztízzsel járhat a megkeresztelt hallgató-
ság soraiban.
A selmeci hagyományok elismertségét és 
jelentőségét bizonyíthatja, hogy 2014-ben a 
hagyományőrzés felvételt nyert az UNESCO 
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzé-
kére.

 R. J. 
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A campus nappal egyetemi előadások és 
szemináriumok helyszíne, ahol a hallgató-
ság sürög-forog tanórái között, mígnem késő 
délutánra, a tanítási nap végére az egyetem 
elcsendesedik. Igaz, nem pihen sokáig, éjjel 
ugyanis újra megmozdul, újra élet járja át kö-
zösségi tereit: mégpedig az egyetemi éjsza-
kai élet, amely felejthetetlen élményekkel, ba-
rátságokkal és szerelmekkel gazdagíthatja és 
teheti teljesebbé a hallgatók egye-
temi éveit. A miskolci campus világa 
egy szebb, teljesebb és hosszabb 
ifjúság lehetőségét rejti. Kapui pe-
dig nyitva állnak.
Itt bármely napon lehet „szombat”, 
merthogy az Egyetemváros szóra-
kozóhelyei jóformán mindig nyújta-
nak lehetőséget arra, hogy a hall-
gatóság együtt tölthesse éjszakáit, 
sőt még a nyári fesztiválszezon is 
előbb rajtol az egyetemen, hiszen a 
Miskolci Egyetemi Napok – mindig 
színes és színvonalas programjá-
val – már májusban elhozza a fesz-
tivált. És persze a dühös szomszéd 
veszélye sem fenyeget, ugyanis 
itt, a miskolci campuson, több mint 

tízezer egyetemista birodalmában az éjjel 
valóban csak a fiataloké lehet, ami pedig 
az egész országban egyedülálló lehetőség. 
(Miskolcon az egyetemi tanulmányi épületek 
és kollégiumok a klubokkal és az egyéb szol-
gáltató egységekkel együtt a város határá-
ban, a Dudujka-völgyben találhatóak.)
A „szépruhás” esték szerelmeseit minden no-
vemberben várja a Gólyabál, a Bányász–Ko-
hász Balekbál, majd – például – februárban a 
Közgazdász Bál is, és természetesen mind-
kettő nyitott az egyetem valamennyi hallgató-
ja felé. A miskolci Egyetemváros persze szá-
mos további, az egyetem mindennapjait és 
éjjeleit még színesebbé varázsoló programot 
ajánl a hallgatóságnak, a hangversenyektől 
és könnyűzenei koncertektől az egyetemi 
filmklub rendezvényein át egészen a karok 
vagy éppen a kollégiumok közötti vetélkedő-
kig, bográcsos főzőversenyekig. Kalandra fel!
 R. J. 
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Fotó: Kiss Viktor

éJJEl–naPPal Miskolci EgyEtEM

…MErt rád is Egy úJ naP Vár!
A miskolci Egyetemváros nem csupán a tanuláshoz, a szellemi gyarapodáshoz kínál se-
regnyi lehetőséget, hanem – és ez szintúgy fontos lehet huszonévesen – eseménydús és 
pezsgő hallgatói élettel, fesztiválokkal és éjszakai klubokkal egyaránt várja a fiatalságot.
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A Miskolci Egyetem jelenleg hét 
épületben oldhatja meg hallgatói 
kollégiumi elhelyezését: a Bolyai 
Kollégium hat kollégiumépülettel, 
az Uni-Hotel pedig egy épületkomp-
lexummal szolgálja a hallgatóság 
igényeit. A széles kapacitások akár 
miskolci fiatalok előtt is megnyithat-
ják a kollégista élet lehetőségét, a 
távolról érkező hallgatók számára 
pedig szinte garantált a kollégiumi 
elhelyezés. Nem mellesleg vala-
mennyi épület és szoba felújított, a 
kollégiumi díjakat azonban jóval az országos 
átlag alatt tartja az egyetem. (A 2016/2017-es 
tanévben például már havi 9000 Ft-tól lehet 
kollégiumot kapni.)
A Bolyai Kollégium épületeiben többféle el-
rendezésű szobában nyerhető elhelyezés: a 
kétágyas, apartman jellegű férőhelyektől a 
hagyományos négy- és kétágyas szobákig, 
az Uni-Hotelben pedig kétágyas apartman 
szobák, valamint két-, illetve háromágyas fé-
rőhelyek várják a hallgatókat. A kollégiumok 
mindegyike jól felszerelt: mosószobák (hat 
vagy több mosógéppel), sütőszobák (két-há-
rom villanysütővel) állnak a kollégiumi diák-
ság rendelkezésére. A Bolyai Kollégium E/1-
es épületében, valamint az 
Uni-Hotelben a szobákhoz 
saját konyhák tartoznak, 
míg a többi kollégiumban 
szintenként közös főző-
helységek teremtenek 
lehetőséget a sütés-
re-főzésre. A kollégiumi 
szobák mindegyikében 
– kollégiumtól függetle-
nül – szélessávú internetet 
használhat a hallgatóság. 

A Bolyai Kollégium tagjainak mindegyikében 
létesült egy-egy úgynevezett klubszoba is. 
A klubszobák a kollégiumok legnyüzsgőbb 
pontjai, ahol csocsóasztal, darts-gép, póke-
rasztal és különböző játékkonzolok biztosítják 
a kollégisták számára a megfelelő kikapcso-
lódást. Az egészséges életmód szerelmesei 
pedig felkereshetik az E/4-es kollégiumi épü-
letet, hiszen oldalszárnyában torna-, és kon-
diterem is található, vagy az Uni-Hotel föld-
szintjét, ahol komplett fitneszterem, szauna 
és szolárium szolgálja az igényeket. Beteg-
ség vagy fogfájás esetén szintén az E/4-es 
épületet érdemes meglátogatni, pontosabban 
az azon belül található Egészségügyi Köz-
pontot, ahol háziorvosi és fogorvosi rendelés 
is zajlik.

Az Egyetemváros campus-jellegé-
nek hála, a kollégiumi épü-
letek bármelyikéből gyor-
san, pár perc alatt át lehet 
sétálni az egyetemi épületek 
vagy éppen a kávézók, bü-
fék, netán szórakozóhelyek 
bármelyikébe, ami kényel-
messé teheti, megkönnyítheti 
a kollégista egyetemi polgárok 
mindennapjait.
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költözz a caMPusra!
KoLLégiumi LehetőségeK a misKoLci egyetemen

Más településről járnál Miskolcra tanulni? Esetleg Miskolcon élsz, de több önállóságra 
vágynál, és függetlenednél a szülői háztól? A Miskolci Egyetem bőséges mennyiségű, felújí-
tott, ám alacsony áron igénybe vehető kollégiumi férőhellyel várja leendő hallgatóit.
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A nyitott és fedett teniszpályák, az Egyete-
mi Körcsarnok, a szabadtéri street-workout 
park, a műfüves labdarúgópályák egyaránt 
kiváló lehetőségeket teremtenek a mozgásra, 
nem is beszélve a Kemény Dénes uszodáról, 
valamint az UNI-Hotelben és az E/4-es kollé-
giumban működő kondi- és 
tornatermekről. 2015-ben 
ráadásul teljes egészében 
elkészült a Miskolci Atlé-
tikai Centrum, amely az 
Egyetemváros egyik kü-
lönleges értéke: a cam-
puson immáron egy, a 
Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség által „A” ka-
tegóriába sorolt, tehát 
nemzetközi versenyek 
lebonyolítására is al-
kalmas komplexum áll rendelke-
zésre, amely teljes egészében kiszolgálja 
nem csak a városi sportéletet, hanem a Mis-
kolci Egyetemen tanuló diákok igényeit is.
Bizonyára akadnak köztetek olyanok, akik 
élsportolóként érkeznek a Miskolci Egyetem-
re, vagy egyszerűen a mozgás szeretete 
miatt a testnevelés órákon túl 
többet akarnak majd 
mozogni. Számuk-
ra szervezett spor-
tegyesületi keretek 
között, a MEAFC 
(Miskolci Egyetemi At-
létikai és Futball Club) 
biztosítja a lehetőséget 
a legmagasabb szintű 
sportolásra. Van lehető-
ség egyéni és szakosz-
tályi versenyzésre is. Je-
lenleg tíz szakág működik: 

amerikai futball és cheerleader, asztalitenisz, 
kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, 
tájfutás, tenisz, tollaslabda, úszás–vízilabda. 
A MEFOB és az Universitas bajnokságokon, 
valamint több nemzetközi megmérettetésen 
egyaránt indulnak az egyetem csapatai. A 
MEAFC igyekszik felkarolni a helyi, öntevé-

keny kezdeményezéseket is, 
mint például az önvédel-
mi- és küzdősport-okta-
tást, a testépítést, az alak-
formálást, továbbá támogat 
olyan nagyrendezvényeket 
is, mint a Szarvasűzők Egye-
temi–Főiskolai Országos 
Váltófutóverseny, az Egye-
temi Sportnap, az Egyetemi 
Vándorkupa vagy a TELEKOM 
Szabadtéri Egyetemi Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság.
A Miskolci Egyetem továbbá országosan 
egyedülálló élsportolói mentorprogramot hir-

det az élsportoló fiatalok számára, 
amelynek célja a versenyszerűen 
sportoló hallgatók tanulmányi tá-
mogatása, az élsportolói és a 
hallgatói feladatok jobb össze-
hangolása.
Ajánljuk figyelmetekbe a 
MEAFC hivatalos honlapját 
(www.meafc.hu) és a Mis-
kolci Egyetem Sportirodáját 
(www.sport.uni-miskolc.
hu), ahol minden fontos in-

formációt megtudhattok nem csak a 
kiváló eredményekről, hanem a szolgáltatá-
sokról, lehetőségekről is.

Sportélet!
MindEn Egy HElyEn – Ha Mozogni Vágynál!
Ép testben ép lélek – a latin mondás akár a Miskolci Egyetem mottója is lehetne, hiszen az in-
tézmény számára prioritás a sport, a sportélet támogatása. Ennek megfelelően igazán sportos 
egyetem épült az Egyetemvárosban, ahol remek infrastruktúra, sőt sportolói mentorprogram is 
várja a mozogni vágyó, netalán élsportoló hallgatókat.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Fotó: Konfuciusz Intézet

A Miskolci Egyetemen 2012 óta fo-
lyik kínai nyelvoktatás: először Kínai 
Központ létesült a campuson, majd 
a Wanhua-BorsodChem Zrt. és a 
Pekingi Vegyipari Egyetem hathatós 
támogatásával 2013 augusztusában 
megalapult Magyarország harmadik 
Konfuciusz Intézete is. A Konfuci-
usz Intézetek szervezete egy, szinte 
az egész világra kiterjedő hálózat, 
amelynek központja Pekingben talál-
ható. A szervezet a kínai kultúra meg-
ismertetését, terjesztését és a kínai 
nyelv oktatását tekinti fő feladatának, 
küldetésének. Ebben a nemes célkitűzésben 
vehet részt a Miskolci Egyetem Konfuciusz In-
tézete is.
A Miskolci Egyetem hallgatói ennek megfe-
lelően nem csupán a máshol is 
tanulható, európai 
nyelveket sajátít-
hatják el, hanem a 
napjainkban egyre 
fontosabbá váló kí-
nai nyelvvel is meg-
ismerkedhetnek az In-
tézetben, ahol jelenleg 
kezdő, középhaladó 
és haladó szinten zajlik 
a nyelvoktatás. A kínai 
nyelv oktatását Miskol-
con a Pekingi Vegyipari 
Egyetem (BUCT) által de-
legált két okleveles kínai 
nyelvtanár, valamint négy 
önkéntes tanár segíti. Az 
Intézet tanulóit többféle ösz-
töndíjjal is támogatni tudja, sőt a hallgatóknak 
lehetőségük nyílhat részt venniük Kínában zaj-
ló, intenzív nyelvtanfolyamokon is – természete-
sen szintúgy az Intézet támogatásával.

Az Intézet számtalan rendezvénye színesíti az 
egyetem programkínálatát. Például különböző 
izgalmas előadásokkal, rendezvényekkel várják 

az egyetem hallgatóit, 
oktatóit, dolgozóit. A 
teljesség igénye nél-
kül lehetőség nyílt 
már bepillantani a 
kalligráfiába (a dí-
szes kézírás mű-
vészetébe) vagy 
éppen a kínai 
orvoslás, az aku-
punktúra rejtel-
meibe, valamint 
az Intézet okta-
tói főzőleckék-
kel is kedves-
kedtek már 
az egyetem 

polgárainak. Ter-
mészetesen a kínai csomózást 

is bemutatták már, valamint a kínai teázási 
szokások is rendre megjelennek a rendezvé-
nyeken.
Az aktuális eseményekről az egyetemi, illetve a 
városi közönség a Konfuciusz Intézet egyetemi 
honlapján (www.konfuciusz.uni-miskolc.hu), il-
letve a Facebook-on értesülhet.

konfuciusz nyoMáBan

tanulJ kínai nyElVEt!
A Miskolci Egyetemen Konfuciusz Intézet várja azokat a hallgatókat, oktatókat, egyetemi 
polgárokat, akik szeretnének kínai nyelvet tanulni, és bepillantást nyerni a kínai kultúra vi-
lágába. Az Intézet az oktatás mellett előadásokat, illetve egyéb rendezvényeket szervez, 
hogy az érdeklődőket közelebbről is megismertesse az ázsiai ország hagyományaival.
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Fotó: Bujdos Tibor
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Miskolc történelmi belvárosa műemléki jellegű 
épületeivel és a kulturális élet legfőbb intézmé-
nyeivel egyaránt várja az egyetemi hallgatósá-
got, így például a Miskolci Nemzeti Színházzal, 
amely anno a jelenlegi Magyarország első kő-
színházaként épült, és amely ma is színvonalas 
programot ajánl a város és az egyetem polgá-
rainak. A belváros képét gazdagítja a Szinva 
patak és a megújult Szinva te-
rasz is. A történelmi városrész 
fölé emelkedő Avas hegy – a 
maga kilátójával, ahonnét a 
hegyoldal zöldövezetéből 
szemlélhetjük az alattunk 
elnyúló várost – szintúgy 
hangulatos atmoszférát 
teremt.
A magyar középkor 
emlékeit is fellelhetjük 
Miskolcon, egész ponto-
san Diósgyőrben: a város egyik fő 
büszkesége ugyanis a diósgyőri vár, amely 
fénykorát még Nagy Lajos királysága idején 
élte. A hazai gótikus várépítészet gyöngyszeme 
ráadásul immár felújított állapotában fogadhatja 
látogatóit.
Lillafüredre szintúgy érdemes ellátogatni, mert-

hogy a mai Miskolc egyik, ha nem a legszebb 
része, amely elsősorban a természetben kikap-
csolódni vágyókat invitálhatja. A festői Hámori 
tó mellett itt csodálható meg Magyarország 
legmagasabb vízesése, a tó felett pedig a híres 
neoreneszánsz kastélyszálló is. Ne feledkez-
zünk meg Miskolctapolcáról sem, ahol az év 
bármely periódusában felkereshetjük az – Eu-
rópában kuriózumszerű – barlangfürdőt, amely 
természetes barlangrendszerben kiépült meleg 
vizű medencékkel várja vendégeit.
Miskolc hírnevét fesztiváljai is joggal öregbíthe-
tik: a Kocsonyafarsang, a Jameson CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, a Bartók 
Plusz Operafesztivál, a Miskolci Sörfesztivál 
vagy a régi vasgyár területét revitalizáló Factory 
Fesztivál mind-mind a borsodi székhely kulturá-
lis életét gyarapítja.
Ahogy az egyetem, úgy a város életében is 
meghatározó a sport. A város egyik fontos jel-
képe maga futballcsapat: a DVTK, amely mára 
a borsodi mindennapi kultúra és identitás ténye-

zőjévé vált, ám a jégkorong vagy pél-
dául a kosárlabda szerelme-

sei is megtalálhatják 
a számításaikat.

A történelmi belváros 
galériái, múzeumai 
és templomai, kultu-

rális-szabadidős ren-
dezvényei, a fesztiválok, 

a régi Diósgyőr vára és 
hangulatos utcái, vagy 

éppen a Bükk hegység 
kirándulóhelyei egyaránt 

motiválhatják a hallgatókat, 
hogy ne maradjanak a hét valamennyi napján 
az Egyetemvárosban, hanem fedezzék fel a vá-
ros, Miskolc világát is. R.J.

az EgyEtEM és a fEsztiVálok Városa,  
Miskolc

Fesztiválok, sportélet, látványos fejlődés – csupán néhány olyan címszó, amelyet gyakorta 
halhatunk napjainkban a Miskolcról szóló hírekben. Miskolc város éppúgy gazdag múlttal és 
értékvilággal büszkélkedhet, mint maga a Miskolci Egyetem. A hallgatói éveit is gazdagabbá 
teheti, aki kellőképpen nyitott, és felfedezi Borsod központjának a világát.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Országos viszonylatban az egyete-
mista lét – a fővárosi árszínvonalnak 
megfelelően – Budapesten a legdrá-
gább, és a lakhatás is itt emészti fel a 
legnagyobb összegeket. Igazi luxussá 
vált a fővárosi albérlet: a drágább ke-
rületekben elviheti egy szülő fizetésé-
nek a kétharmadát is – közölte ingat-
lanpiaci szakértői vélemény alapján a 
hvg.hu idén júliusban.
A tavalyi, közel 20%-os árváltozáshoz 
képest idén további 8%-al emelked-
tek az albérletárak a legnépszerűbb, 
40–80m2-es lakások esetében. Óri-
ási terhet jelenthet a szülők – vagyis 
a leggyakoribb finanszírozók – szá-
mára, ha a fővárosban átlagosnak 
tekinthető havi 140 ezer Ft-ot kell ki-
gazdálkodniuk a vidéki fizetéseikből. 
Miskolcon például a nettó átlagfizetés 
a KSH adatai alapján alig éri el a 130 
ezer Ft-ot. Tehát egy átlagos vidéki hallgató 
egyik szülőjének a teljes fizetése sem fedezi 
egy budapesti albérlet árát.
Miskolcon azonban sokkal barátságosabb 
arányokat találunk. A 60 ezer forintos átlagos 
bérleti díj a megyében jellemző – közel 130 
ezer forintos – nettó átlagfizetés kevesebb, 
mint felét, 46%-át viszi el. Az ingatlan.com 
grafikonjáról könnyedén leolvasható, hogy a 
többi nagyobb egyetemi város arányaival ösz-
szevetve is Miskolcon a legkedvezőbb arány.
 
A lakhatáson kívül természetesen az olyan 
egyéb felmerülő kiadások is fontosak, mint 
a helyi közlekedés és a hazautazás, az étke-
zés és a tanulmányok, illetve a szórakozásra 
fordítandó költségek, melyek komoly hatással 
lehetnek pénztárcánk súlyára. Ha ezeket is 

figyelembe vesszük, Miskolcon hallgatónak 
lenni jóval kevesebb költséggel jár. Olyany-
nyira, hogy egy miskolci önköltséges hallgató 
számára egy félév anyagilag kevésbé meg-
terhelő lehet, mint egy állami ösztöndíjas bu-
dapesti egyetemistának. A hazai felsőoktatási 
intézmények hallgatói költségei a diákhitel.hu 
pénzügyi tájolójával könnyen összehasonlít-
hatók.
Az a közhely pedig ebben az esetben hatvá-
nyozottan érvényes, hogy az idő pénz, és azt 
az időt, amelyet például a Budapest–Miskolc 
közötti ingázással töltenél, sokkal hasznosab-
ban is felhasználhatod. Vonaton zötykölődés 
helyett a pezsgő miskolci egyetemi érából 
jóval többet profitálhatsz. A lehetőség adott. 
Élj vele!
 Tóth Orsi

dönts Jól, 
Válaszd Miskolcot!
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A felvételi jelentkezés előtt álló középiskolásnak azt is mérlegelnie kell, hogy melyik város, 
melyik felsőoktatási intézmény a legkevésbé megterhelő a családi kassza számára. Ezért 
az alábbiakban igyekszünk segítséget nyújtani, hogy a legmegalapozottabb döntést 
hozhassátok meg ebben a sorsdöntő kérdésben.
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kiaknázatlan a gEotErMikus PotEnciál 

Fotó: Kiss Viktor

Az Intézményfejlesztési Tervünk kiemelt straté-
giai célként kezeli a tehetséggondozást, ezen 
belül is a hallgatók kutatói tevékenységének 
támogatását és a doktori (PhD) képzést, ahol 
mintegy 60 fővel növel-
jük a kapacitásunkat a 
jövő tanévben.
A fejlett gazdaságok 
felismerték, hogy az 
oktatás és a kuta-
tás olyan területek, 
amelyeket fejlesz-
teni szükséges a 
gazdaság ver-
senyképessé-
gének növelé-
se érdekében. 
A régió szá-
mára is kiemelkedően 
fontos az oktatás és a képzés te-
rületén a korábbinál intenzívebb tudásátadás 
és készségfejlesztés, valamint e tudásnak a 
gazdaságban történő alkalmazása. Az aktív 
kutatóhelyek és kutatói állások száma szoros 

összefüggésben van egy-egy régió gazdasági 
teljesítőképességével, ezek fejlesztése tehát 
minden szempontból kívánatos. Egyetemünk 
célja a hosszútávon fenntartható kutatói után-
pótlás-nevelési mechanizmusok fejlesztése és 
kialakítása kiemelkedő képességű diákok és 
hallgatók bevezetésével a tudományos kutatói 
tevékenységbe, támogatásuk biztosításával, 
amelynek segítségével a tehetségek egyéni 
fejlődési lehetőséget kapnak, és az oktatás-
ban kialakulnak azok a folyamatok, amelyek a 
tehetségeket a kutatói pálya felé terelik. A fenti 
célokat a Miskolci Egyetem a tudomány és a 
kultúra közvetítő szerepének erősítésével, a fel-
sőoktatásba készülő fiatalok megszólításával, a 
tudományos életpálya lehetőségének megjele-
nítésével, a tehetséges egyetemi hallgatók TDK 
tevékenységének fejlesztésével, a tudományos 

feladatok végzésére való felkészíté-
sével és az eredményeik 

megfelelő fóru-
mokon történő 
bemutatási lehe-
tőségének bizto-

sításával, a kiváló 
oktató-kutatók és 
ipari szakemberek 

doktori képzésbe való 
bevonásával, a nem-

zetköziesítési gyakorlat 
honosításával, valamint 

a doktoranduszok által 
végzett kutatási munkák 

eredményességének nö-
velésével, feltételrendsze-

rének erősítésével kívánja elérni.

tEHEtséggondozás 
a Miskolci EgyEtEMEn

A Miskolci Egyetem mint az észak-magyarországi régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye 
elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és ezeken keresztül a tudományos 
utánpótlás-nevelés iránt. Az intézmény az általa művelt tudományterületeken rendelkezik azok-
kal a szakmai kompetenciákkal, intézményi struktúrákkal és kutatási infrastruktúrával, amelyekkel 
ez a küldetés biztosítható. A Miskolci Egyetem igazi campus, hiszen egy helyen működik hét 
kar és egy intézet, ami valódi lehetőség a kor kihívásainak megfelelő multidiszciplináris tu-
dományművelésre.
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Fotó: Kiss Viktor

A Műszaki Földtudományi Kar az elmúlt években 
közel 1,4 milliárd Ft értékben nyert el kutatási 
pályázatokat. Ennek az intenzív kutatási-fejlesz-
tési és pályázati aktivitásának köszönhetően 
több mint 70 fő azon BSc és MSc hallgatóik szá-
ma, akiket aktívan be tudtak vonni az aktuális 
pályázati és ipari kutatásokba.
A Műszaki Anyagtudományi Kar és az Uni-
Flexys Közhasznú nonprofit Kft. közös projektje 
keretében a kar hallgatói és oktatói egy veterán 
korú VW bogarat úgy alakítottak át, hogy nem 
benzinnel, hanem elektromos hajtással műkö-
dik. Az így létrehozott e-Bogár teljes mértékben 
környezetkímélő, ugyanakkor akár 140 km/h-val 
is képes közlekedni. Az Öntészeti Intézetben a 
kar oktatói és hallgatói közösen terveztek, mé-
reteztek, majd prototípus öntéssel gyártottak 
alumínium hajtóműházat egy később országos 
bajnokságot nyerő gokart számára.
A Gépészmérnöki és Informatikai Karon számos 
hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekt-
hez lehet csatlakozni, melyekben a gépészeti, 
villamosmérnöki és informatikai szakterületek 
képviselői dolgoznak együtt. Kiemelt nemzetkö-
zi sikereket is hozó projektterületeik: elektro- és 
pneumobil: elektromos kéziszerszámmal hajtott 
járművek, illetve környezetvédelmi szempon-
tokra hangsúlyt helyező járműhajtások terve-
zése, építése és versenyeztetése (nemzetközi 
Aventics Pneumobil versenyen első helyezés). 
Versenyautó építés: belsőégésű vagy villamos 
motorral szerelt versenygokart és forma autók 

kifejlesztése (Go-Kart, Go-Bosch versenyen 
első helyezés). Robotépítés: labirintusban 
közlekedő robotok kifejlesztése (Magyar Al-
kalmazott Mérnöki Tudományok verseny első 
helyezése). Szuperszámítógép menedzselése: 
számítógép szerverek adott feladatokra optima-
lizált konfigurálása (egyetlen európai „First Pri-
ze” díjas a rangos Asia Student Supercomputer 
Challenge szuperszámítógép-versenyen).
Az Állam- és Jogtudományi Karon például ki-
emelkedő teljesítményeket érnek el hallgatóink 
perbeszédversenyeken és az Országos Tudo-
mányos Diákköri megmérettetéseken, melynek 
eredményeként a 2017-es OTDK Miskolcon ke-
rül megrendezésre.
A Gazdaságtudományi Karon az elmúlt év ki-
emelt kutatása a Társadalmi innovációk generá-
lása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (T-MO-
DELL) szolgáltatásait megalapozó, az ÁJK-val 
és a BTK-val közösen megvalósított vizsgálat. 
A projekt megvalósítása során a Cserehát tér-
ségében tesztelt, a jövőben más térségekre 
is kiterjeszthető modell fő elemeit a kutatás, a 
képzés, az információátadás, az animálás, a ta-
nácsadás, a fiatalok bevonása és a nemzetközi 
szakmai kapcsolatok építése alkotta. Az orszá-
gos esttanulmányi versenyen több csapatunk is 
kiemelkedő eredményt ért el, és az ERASMUS 
program keretében a legnagyobb küldő és fo-
gadó karunk.
A Bölcsészettudományi Kar a „Digitális úton-út-
félen, komplex iskolai innováció és digitális 
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Fotó: Kiss Viktor

szemléletformálás” című projektjében tavaly 
45 köznevelési intézménnyel dolgozott együtt. 
A projekt keretében az országban egyedülálló 
pedagógiai módszertani központ létesült a Böl-
csészettudományi Karon. Az országos angol és 
német fordítói versenyeken mindig jól szerepel-
nek az itt tanuló hallgatóink.
Az Egészségügyi Karon a hallgatók képzését 
a campus területén lévő impozáns épületük-
ben kialakított modern kutatólabor-infrastruktú-
ra és a gyakorlati képzést támogató korszerű 
gyakorlótermek segítik. Az érdeklődő, törekvő 
hallgatókat lelkes tanáraik vonják be különböző 
kutatásaikba, mint például a balneológia, hiszen 
értékrendjük alapköve a minőségi értelmiségi 
képzés, tehetséggondozás.
A fentiek mutatják, hogy a felsőoktatási intézmé-
nyek között egyre fokozódó versenyben a Mis-
kolci Egyetem folyamatosan erősíti pozícióját a 
népszerű fővárosi egyetemek és a több intéz-
ményből integrált nagyvárosi egyetemek között. 
A Miskolci Egyetemen a magas képzési színvo-
nal párosul az egyedülálló diákélettel, a felelős 
régiós és országos társadalmi szerepvállalással 
és nem utolsó sorban egy megújult beiskolázási 
stratégiával, mely leginkább a nyitottsággal és 
az együttműködésre törekvéssel jellemezhető, 

melyben a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lel-
készség támogatására is számíthatunk.
A személyes nyitás következtében folyama-
tosan jó a kapcsolatunk a városi és a megyei, 
az állami és az egyházi fenntartású közoktatá-
si intézményekkel, támogatást kapunk a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivataltól 
és Önkormányzattól, valamint Miskolc városá-
tól, főként a miskolci Holding tagvállalatoktól, de 
több országos és nemzetközi nagyvállalattól is, 
így a fiataloknak valóban karriert is adunk, nem-
csak diplomát. Egyetemünk beiskolázási stra-
tégiájának fontos eleme volt az elmúlt években 
az idegen nyelvű képzési kínálat fejlesztése az 
országosan egyedülállóan csak nálunk elérhető 
szakjainkon is. A gyakorlatorientált és egyben 
minőségi képzésnek köszönhetően a nálunk 
végzett mérnökök keresettek a munkaerő-pia-
con, az általunk kibocsátott diplomának értéke 
és hitele van az iparvállalatok körében. Az utób-
bi három évben legmagasabb felvett egyetemi 
hallgatói létszámunk nemcsak nélkülözhetetlen, 
de egyik legfontosabb alapja a térség ipari fej-
lesztéseinek, innovációinak. A nálunk diplomát 
szerző fiatalok egy sikeres életpálya lehetősé-
géhez jutnak.
 Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna
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Fotó: Kiss Viktor

A Miskolci Egyetem ősi, selmeci gyökerű fa-
kultásai, a Műszaki Földtudományi Kar, illetve 
a Műszaki Anyagtudományi Kar több uniká-
lis, vagyis az országban kizárólag Miskolcon 
elérhető képzést hirdet a 2017-es felvételi 
eljárásban. Az MFK műszaki földtudományi 
alapszakja például országosan unikális kép-
zés, ahogy a kar nyolc mesterszakjából hat (a 
bánya- és geotechnikai mérnöki, a földtudo-
mányi mérnöki, a hidrogeológus mérnöki, az 
olaj- és gázmérnöki, valamint az angol nyelvű 
olajmérnöki MSc, illetve a szénhidrogén-ku-
tató földtudományi mérnöki) szintúgy egye-
dülálló képzési lehetőséget jelent. Akárcsak 
a MAK kohómérnöki mesterképzése, amely-
re szintén csak Miskolcon jelentkezhetnek a 
speciális mérnöki ismereteket elsajátítani vá-
gyó felvételizők, de ugyanitt az anyagmérnöki 
mesterképzés hallgatói is választhatnak az 
unikális specializációkból.

Gyakorta a más felsőoktatási intézmények-
ben is futó képzések is speciális jegyekkel 
rendelkeznek a Miskolci Egyetemen, az in-
tézmény ugyanis remekül profitálhat a kü-
lönböző profilú karok kooperációjából: ilyen, 
a tudományközi szinergiákra épülő képzés 
például a régészet BA, amely a Bölcsészettu-
dományi mellett a Műszaki Anyagtudományi 
és a Műszaki Földtudományi Kar tudásbázi-
sára és infrastruktúrájára épülve egyedülálló 
tartalommal tölti meg a régészeti képzést. A 
Gazdaságtudományi Kar képzései szintúgy 
profitálni tudnak az „iparos karok” közelsé-
géből, ahogy elmondható mindez például az 
Egészségügyi Karról is.
Persze nemcsak a karok együttműködésén 
alapulhatnak egyes képzések helyi specifikus 
jegyei, amire jó példa lehet a jogászképzés 
gyakorlatorientáltsága, amelyhez az Állam- 
és Jogtudományi Kar mintatárgyalója is hoz-
zájárulhat.

EgyEdülálló kéPzésEk 
a Miskolci EgyEtEMEn

A Miskolci Egyetem seregnyi olyan lehetőséget tartogat a továbbtanulni vágyó fiatal-
ság számára, amely országos szinten párját ritkítja: Miskolcon a selmeci hagyományok 
vagy éppen az egyedülálló campus mellett olyan alap-, illetve mesterképzések is várják 
a jelentkezőket, amelyeket egyedül a Miskolci Egyetem hirdethet meg Magyarországon 
– sőt némely speciális képzés európai szinten is kuriózumszerű, ami remek elhelyezkedési 
lehetőségeket ígér az itt végzett hallgatók számára.
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A hallgatók az új képzési formában tanidejük 
felét töltik az egyetemen, ahol választott szak-
májuk elméleti alapjait sajátíthatják el, a kép-
zés másik felében pedig az adott szakmához 

úgyszintén elengedhetetlen gyakorlatot immár 
valós munkakörnyezetben, az általuk válasz-
tott partnervállalatunknál szerezhetik meg. A 
végzést követően ugyanakkor jó eséllyel stabil 
munkahelyhez is juthatnak, hiszen az évek so-
rán bedolgozhatják magukat fogadó cégeikhez 
(amelyek pedig tényleges igényeiknek megfe-
lelően formálhatják saját munkaerő-utánpótlá-
sukat). Az egyetemi tanulmányok finanszírozá-
sát szintúgy megoldhatja az új rendszer, amíg 
ugyanis a hallgatók az egyetemen ösztöndíjat, 
addig a fogadó cégeknél munkájukért (az év 
mind a 12 hónapjában) bért kapnak.
Egyetemünkön a Gazdaságtudományi Kar, a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar és a Műszaki Földtudo-
mányi Kar hirdette meg bizonyos szakjait duális 
képzési formában is. A Miskolci Egyetemen a 
duális képzések nagyszámú meghirdetésére a 
lehetőséget – többek között – az egyetem fo-
lyamatosan erősödő és fejlődő ipari-gazdasági 
kapcsolatrendszere teremtette meg. Az elmúlt 

két év során az egyetem érintett karai számos 
szerződést kötöttek céges partnereikkel duális 
képzések együttes indításáról, ami bizonyítja, 
hogy a Miskolci Egyetem bírja az ipari-gazdasá-
gi szféra bizalmát.
Az elmúlt években több nemzetközi nagyválla-
lat települt Borsodba, mely cégek nem csupán 
a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek 
kapcsán működnek együtt az egyetemmel, ha-
nem – a duális képzésben rejlő lehetőségeket 
felismerve – a hallgatók számára is kiváló per-
spektívákat kínálnak, hiszen a világ élvonalába 
tartozó, progresszív szemléletű cégeken belül 
szerezhetnek munkatapasztalatokat, majd jó 
eséllyel munkahelyet is. Egyetemünk hírnevét 
öregbíti ugyanakkor, hogy duális formában in-
duló unikális képzéseinkhez az ország számos 
távolabbi pontjáról is kapcsolódnak vállalatok. 
A duális képzés a fiatal értelmiség helyben tar-
tásával, munkahelyhez juttatásával, valamint 
a duális képzésünkhöz csatlakozott távolabbi 
vállalatokkal kialakuló, kiváló kutatás-fejlesztési 
kapcsolatok kihasználásával a jelentős fejlődési 
potenciállal bíró északkelet-magyarországi ré-
gió megerősödéséhez is hozzájárulhat.

34

duális kéPzés

tanulJ fizEtésért, Biztos MunkaHElyért!
A munkaerő-piacra lépő frissdiplomások – nem megalapozatlan – félelme, hogy a folyama-
tos innovációban lévő, profitorientáltan működő cégek azonnal használható gyakorlati tu-
dást várnak el egy-egy állás betöltéséhez. Az ipari és gazdasági élet szereplőinek, valamint 
az egyetemek szakembereinek összefogásából létrejövő duális képzés azonban megadja 
a választ a pályakezdőkkel szemben támasztott, korábban lehetetlennek tűnő igényekre: a 
duális képzés végén a friss diploma több éves szakmai gyakorlattal párosul!

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Balról: 
1. sor: 1. Pecsmány Péter - MAK - Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimná-
zium , 2. Sereg Péter - ÁJK - Földes Ferenc Gimnázium, 3. Spisák Bernadett - GÉIK - Földes Ferenc 
Gimnázium, 4. dr. Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna - Tanulmányi Rektorhelyettes, 5. Schultz Vera Mag-
dolna - MFK - Földes Ferenc Gimnázium, 6. Prof. Dr. Torma András - Rektor, 7. Balajti Péter - GTK 
- Herman Ottó Gimnázium, 8. Forgács Zsófia - GÉIK - Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény, 
9. Tamás Judit - GÉIK - Zrínyi Ilona Gimnázium, 10. Kiss Gergely - GTK -  Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola
2. sor: 1. Orosz Emese - ÁJK - Kölcsey Ferenc Gimnázium, Nyíregyháza, 2. Orosz Flóra
- ÁJK - Földes Ferenc Gimnázium, 3. Haluska Barbara - EK - Fáy András Közgazdasági Szakkö-
zépiskola, 4. Nagy Zsuzsanna Bresalio - GÉIK - Földes Ferenc Gimnázium, 5. Agárdi Anita - GÉIK -
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola
3. sor: 1. Bartók Boglárka - BTK - Földes Ferenc Gimnázium, 2. Orosz Gabriella Andrea - BTK - Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium, 3. Babos Orsolya - BTK - Földes Ferenc Gimnázium, 4. Tóth Adrienn
- BBZI - Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény, 5. 
Majoros Bernadett - EK - Tokaji Ferenc Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj, 6. Gergely 
Zita - GTK - Avasi Gimnázium, 7. Czipczer Tamara - GTK - Herman Ottó Gimnázium
4. sor: 1. Sikora Emőke - MAK - Herman Ottó Gimnázium, 2. Maklári Dávid - GÉIK - Bláthy Ottó Vil-
lamosipari Szakközépiskolába, 3. Boldizsár Csongor - GÉIK - Földes Ferenc Gimnázium, 6. Novák 
László - GÉIK - Földes Ferenc Gimnázium

Akik az átadón nem voltak jelen, de Köztársasági Ösztöndíjban részesültek:

1. Nagy Andrea - EK - Eötvös József Gimnáziumba, Tiszaújváros, 2. Polonkai Eszter - GTK - Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika, 3. Rózsavölgyi Nóra - GTK - Zrínyi Ilona Gimnázium, 4. 
Földi Szabolcs - GÉIK - Hermann Ottó Gimnázium, 5. Szepesi Zsolt Kornél - Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium, 6. Nagy Attila - Fazekas Mihály Gimnáziumban, Debrecen

35

MEGAZIN

2
016

. N
O
V
E
M

B
E
R

BEISK
O
LÁ

ZÁ
SI SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

köztársasági ösztöndíJasok 

Fotó: Lengyel Attila



Karriert is adunk, 
   nem csak diplomát!

HAGYOMÁNYOS ÉS DUÁLIS KÉPZÉSEK MAGYARORSZÁG EGYETLEN IGAZI CAMPUSÁN!

December

1-2.
High-tech laborok, 
lebilincselő látványórák!
• Kézzel fogható digitális domborzatmodell
• Itt vannak az intelligens robotok
• Interaktív bűnügyi játék
• Kreatívan a modern anyagtudományban
• Az üzletember BENNED van - Sikerteszt
• Nano- és biotechnológia az egészségügyben
• Nyelvi rejtélyek háza

Nyílt napok
a Miskolci Egyetemen!

www.uni-miskolc.hu

fb.com/unimiskolc@miskolci_egyetem


