
 

Csapatépítő workshop a Járműmérnöki szakon 
 

A Járműmérnöki szak hallgatóinak tájékoztató és csapatépítő napját 2017. 

szeptember 7-én (csütörtökön) 12.30-tól (a hallgatói eskütétel után) rendezik meg az 

A/5. épület 206-os termében. 

 

 

Program: 

• Tájékoztató a Járműmérnöki szak képzési struktúrájáról és a Miskolci Egyetem 

jövő évi nemzetközi járműmérnöki konferenciájáról, előadó: Dr. Jármai Károly 

szakfelelős. 

• Kötetlen beszélgetés a hallgatói motiváltságról, az elvárásaikról. 

• Szaniszló Anna, Kiss Pál Tamás autóversenyzők előadása 

• Előadás az épülő zalaegerszegi tesztpályáról, előadó: Háry András, az Autóipari 

Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője. 

• Sándor Miron vezető, Formula Racing csapattájékoztató. 

 

A Járműmérnöki alapképzés idén szeptemberben másodszor indul a Miskolci 

Egyetemen. Idén 29 hallgatót vettek fel a képzésre. 

 

A Miskolci Egyetem meghatározó színtere az országban zajló műszaki képzésnek. 

Napjainkban 7 egyetemi karon van képzés, a mérnökhallgatókat a Műszaki 

Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar és a Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar oktatói és kutatói várják jól felszerelt laboratóriumokban, korszerű 

tananyagokkal. Miskolcot az elmúlt évtizedben több multinacionális nagyvállalat 

választotta helyszínül. A vállalatok a városvezetés nyitottsága és befektetőbarát 

politikája – valamint a keleti piacok közelsége és a kedvező logisztikai adottságok – 

mellett elsősorban a Miskolci Egyetem szellemi kapacitása, a helyben meglévő 

szakképzett munkaerő miatt telepedtek le a városban. A Miskolci Egyetem duális 

képzésben ma már olyan autóipari nagyvállalatok vannak jelen, mint a TAKATA, a 

Remy Automotive Hungary, a Robert Bosch vagy a Shinwa, melyek Miskolcon is 

rendelkeznek gyáregységekkel. 

 

Járműmérnöki alapszak 

A Járműmérnöki alapszakot a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara 

2016 szeptemberében 37 hallgatóval indította el. 2017-ben is 29 hallgató nyert 

felvételt, így folyamatos a járműmérnökök képzése. A Karon belül számos intézet vesz 

részt járműipari oktatási és kutatási témákban. Az Egyetem és a hallgatók autóipar 

iránti elkötelezettségét mutatja a Formula Racing Miskolc hallgatói kezdeményezés, 

melynek keretében saját építésű autóval vettek részt a diákok a Formula Student 

Hungary versenyeken. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar ME-Kart csapata a 2014 

és 2016 között megrendezett hároméves, meghívásos verseny mindhárom 

fordulójában elnyerte az abszolút győztes címet. 


