
 
 





 

 
 

Nappali tagozat, 4 félév; Levelező tagozat, 4 félév; 

A szak képzési célja: olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépek, gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd 

tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, környezetszempontú 

alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai és/vagy 

nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására, valamint a gépészeti tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is. 

Választható specializációk: alkalmazott mechanika, általános géptervező, CAD/CAM, gépgyártástechnológia és gyártási rendszerek, anyagtechnológia és 

hegesztéstechnológia, minőségbiztosítás, szerszámgépészeti, terméktervező, vegyipari gépészeti szakirány. A meghirdetett specializációk az aktuális Felsőoktatási 

felvételi tájékoztatóban találhatók.  

A belépés feltételei: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján 

− a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a 

műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a 

közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnöki alapképzési szakon oklevéllel rendelkező jelentkező legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, 

szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel), 

− azokon az alapképzési és mesterképzési szakokon, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakokon, amelyeket a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel  

rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből: 

− természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit; 

− gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) 

területéről 10 kredit; 

− szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, 

méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, 

minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit. 

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni 
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Nappali és levelező tagozat, 4 félév 

A szak képzési célja: A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, 

informatikai és ipari, közlekedés technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és vállalatok közötti logisztikai folyamatok és rendszerek elemzésére, 
tervezésére, szervezésére, és irányítására, valamint a logisztikai rendszerek elemeit képező gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, 

minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. A képzés felkészít a vállalati logisztikai vezetői feladatok ellátására, a logisztika témakörébe tartozó 

kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is. 

Választható specializációk:  1. logisztikai folyamatok,  2. műszaki logisztika. A meghirdetett specializációk az aktuális Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban találhatók. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a logisztikai mérnöki alapképzési szak. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a műszaki képzési területről a járműmérnöki, közlekedésmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a 

biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, az agrár képzési 

területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szakon oklevéllel rendelkező jelentkező legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak 

szerinti 70 kreditből: 

− természettudományi ismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és áramlástan, elektrotechnika) területéről 20 kredit; 

− gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) 

területéről 10 kredit; 

− szakspecifikus ismeretek (járművek, logisztikai gépek felépítése, elemei és működése, logisztikai ismeretek, technológiák, hálózatok, folyamatok, informatika, 

irányítástechnika) területéről 40 kredit. 

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni. 

Az ideális jelölt: Aki nyitott a különböző kapcsolódó tudásterületek és eredményeik megismerése iránt, a szakterületet jellemző folytonos változást izgalmas kihívásnak látja, amely 

elősegíti a kreativitás fokozását a probléma-felismerésben és -megoldásban. Rugalmassága révén képes az együttműködésre, a csapatmunkában való részvételre. Munkáját 

elkötelezettség, személyes felelősségvállalás és igényesség jellemzi. 

A szakma szépsége: Jelen korunkban az értékteremtő folyamatokat a dinamikus gazdasági és műszaki átalakulás, fejlődés (globalizáció) jellemzi, amely állandó kihívás elé állítja a 
közreműködő szakembereket. Ezen folyamatok műszakilag és gazdaságilag is megfelelő megtervezése, működtetése, a gyorsan változó feltételekhez és igényekhez adaptálása 

kiemelt szerepet juttat a logisztikában jártas mérnököknek a feladatok megoldásában. 

Elhelyezkedési lehetőségek: A termelő és szolgáltató szektorban folyamatos az igény a logisztikai szakképzettséggel rendelkező mérnökök iránt.  
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Nappali tagozat, 4 félév;  

A szak képzési célja: olyan mérnökök képzése, akik a mechatronika szakterületéhez (gépészet, elektrotechnika, elektronika, informatika) kacsolódó 

természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek 

fejlesztésére és integrálására, mechatronikai célú kutatási fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. 

Mindez megfelel a nemzetközi és hazai ipar  technikai fejlődési trendjének A mechatronikai mérnöki mesterképzési szakon végzett mérnökök rendelkeznek a 

mechatronikai gyártóeszközök, berendezések mélyebb összefüggéseinek ismeretével, képesek alkotó mérnöki tevékenység végzésére, a különböző szakterületek 

ismereteinek integrálására.   

Választható specializáció: Gyártóeszköz mechatronika. 

A mesterképzésbe történő belépés feltételei: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak. 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről: 

− természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika) területéről 20 kredit; 

− gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) 

területéről 10 kredit; 

− szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből villamosságtan, informatika, anyagtudomány és -technológia, méréstechnika és 

jelfeldolgozás, irányítástechnika) területéről 40 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján 

− a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, a hivatásos repülőgép-vezetői, a 

gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a 

villamosmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, az 

agrár képzési területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szakon oklevéllel rendelkező jelentkező legalább 40 kredittel [ezen belül 

gépészeti ismeretekből legalább 10 kredit, villamosságtani ismeretekből legalább 10 kredit, informatikai ismeretekből legalább 10 kredit, mechatronikai 

(irányítástechnika) ismeretekből legalább 10 kredit],  

− azokon az alapképzési és mesterképzési szakokon, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakokon, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel  

rendelkezzen a fentiek szerinti 70 kreditből. 

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni. 
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Nappali tagozat:  4 félév; Levelező tagozat: 4 félév; 
 

A szak képzési célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű 

elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek tervezésére, fejlesztésére és integrálására. A végzett hallgatók alkalmasak informatikai célú kutatási-

fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében történő folytatására. 

A képzés rövid jellemzése: A tananyag hat fő tantárgycsoportot ölel fel: elméleti alapozás, informatikai törzsanyag, differenciált szakmai ismeretek, gazdasági és 

humán ismeretek, választható tárgyak és diplomamunka. Az informatikai törzsanyag az információs rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket és eszközöket 

tárgyalja, külön-külön kitérve az architektúrák, operációs rendszerek, hálózatok, szoftverfejlesztés, adatbázis kezelés legújabb fejezeteire. Az oktatásban jelentős 

szerepet játszik az ipari kapcsolati háttér, több nagy informatikai cég képzésébe ingyenesen vagy kedvezményesen be lehet kapcsolódni a tanulmányok ideje alatt. A 

képzést heterogén számítógéppark és folyamatos működésű laborok támogatják. 

Választható specializációk: A törzsanyag mellé specializációként három specializáció közül lehet választani: Alkalmazásfejlesztői, Kommunikációs technológiai és 

Termelésinformatikai specializáció.   

A belépés feltételei:  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési szak. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai során gazdaságinformatikus vagy programtervező informatikus alapképzési szakon szerzett 

oklevéllel, továbbá azokon az alapképzési és mesterképzési szakokon, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakokon, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, oklevéllel bíró jelentkező legalább 80 

kredittel rendelkezzen az alábbi területekről: 

− természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) területén 20 kredit; 

− gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit; 

− számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit; 

− számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) 

területéről 15 kredit; 

− információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) 

területéről 15 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben 

a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
 

További információk: www.iit.uni-miskolc.hu 
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Nappali és levelező tagozat, 4 félév;  

 

A szak képzési célja: olyan mérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű 

természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, 

fejlesztésére és integrálására, a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, 

tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. 

Választható specializáció: Folyamatirányítási és ipari kommunikációs rendszerek 

A mesterképzésbe történő belépés feltételei: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató  a műszaki, az informatika és a természettudomány képzési területek alap- és mesterképzési szakjain szerzett 

oklevele alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből: 

− természettudományi ismeretek (matematika, fizika, villamosipari anyagismeret) területén 20 kredit; 

− gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, 

társadalomtudomány) területéről 10 kredit; 

− elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás) 

területéről 30 kredit; 

− villamosmérnöki szakmai alapismeretek (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, 

laboratórium) területéről 20 kredit. 

 

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni. 
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