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A Miskolci Egyetem egy közel 300 éves múlt-
ra visszatekintő felsőoktatási intézmény. Gyö-
kerei 1735-ig, a világ első műszaki felsőok-
tatási intézményének alapításáig nyúlnak 
vissza, amely először Bányászati–Kohászati 
Tanintézet, később Bányászati Akadémia né-
ven működött Selmecbányán. Miskolc 1949-
ben fogadta be az egyetemet, amely mára 
Miskolci Egyetem néven kiteljesedett fel-
sőoktatási intézménnyé, igazi universitasszá 
fejlődött. Az intézmény a következő hét karon 
és egy intézetben folytat ugyanis képzést: 
Műszaki Földtudományi, Műszaki Anyagtu-
dományi, Gépészmérnöki és Informatikai, 
Állam- és Jogtudományi, Gazdaságtudomá-
nyi, Bölcsészettudományi, Egészségügyi Kar, 
valamint Bartók Béla Zeneművészeti Intézet.
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 egyetem jól képzett szakem-
berei, világszínvonalú műszer-
parkja és laboratóriumai az okta-
tás mellett kutatási és fejlesztési 
célokat is szolgálnak. A Miskolci 
Egyetem élen járt az egyetemi 
képzés duális reformjában is: 
négy kar számos szakján érhe-
tő el 2018-ban is duális képzés.
Az Egyetemvárosban a kikap-
csolódáshoz és a sportoláshoz 
úgyszintén adottak a feltételek. 
A campus, a gyönyörű Bükk 
hegység és Miskolc városa egy-

aránt páratlan lehetőséget kínál a szabadidő 
kellemes eltöltéséhez. Igazi kuriózum az 
évszázados selmeci hagyományokra épülő 
diákélet, amelyhez komoly segítséget nyújt 
a több mint 2000 hallgató elhelyezését le-
hetővé tevő Bolyai Kollégium. A hallgatók 
számára pótolhatatlan értékeket jelentenek 
azok a barátságok, amelyeket a selmeci 
hagyományok szellemében építhetnek ta-
náraikkal és hallgatótársaikkal. A Selmeci 
Diákhagyományokat 2014-ben a Szelle-
mi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére 
vette fel az Emberi Erőforrások Minisztere.
Bízom abban, hogy azok közül, akik e sorokat 
olvassák, sokan fognak a Miskolci Egyetem 
mellett dönteni, és intézményünket a jelent-
kezési lapjukon első helyen fogják megjelöl-
ni. Találkozzunk 2018 szeptemberében, hogy 
hallgatóvá fogadhassam Önöket!

Jó szerencsét!

Prof. Dr. Torma András,
a Miskolci Egyetem rektora

Kedves OlvasóK 
és Leendő MiskoLci egyeteMisták!
Önök életük egyik mérföldkövéhez érkeztek: felsőoktatási intézményt keresnek, ahol tanulni, 
szórakozni és diplomát szerezni szeretnének. E választás egy igen felelősségteljes döntés, 
amely meghatározza szakmai életútjuk és magánéletük további alakulását. A Miskolci 
Egyetem rektoraként arra biztatom Önöket, hogy válasszanak minket, hitem szerint ugyanis 
a Miskolci Egyetem hallgatójává válni öröm és kiváltság.

Fotó : Kiss Viktor

REKTORI KÖSZÖNTŐ
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A jogász képzésen végzett hallgatók első-
sorban a klasszikus jogászi pályákon: a bí-
róságokon, az ügyészségeken és ügyvédi 
irodákban vagy közjegyzőként, végrehajtói 
irodákban dolgozhatnak, de volt hallgatóink 
sikeresen pályázhatnak, közigazgatási szer-
vekhez, egyéb állami hivatali apparátusokhoz 
és a gazdasági élet területén különféle cé-
gekhez is vezetői pozícióban. Elmondhatjuk, 
hogy végzett jogászaink jelentős számban 
találhatók a nem-klasszikus jogászi pályá-
kon is: az Európai Unió intézményeiben, a 
politikai életben, az újságírásban vagy akár 
a felsőoktatásban és a tudományos élet te-
rületein,.
A kar által kiadott, három év alatt megszerez-
hető kétféle (az igazságügyi- és a munkaügyi 
társadalombiztosítási igazgatási) alapszakos 
oklevél ugyancsak széles körű elhelyezkedé-
si lehetőséget biztosít az igazságszolgáltatás 
és a közigazgatás valamennyi területén (pél-
dául bíróságokon, ügyészségeken, közjegy-
zőknél, ügyvédek mellet, adóhatóságoknál), 
valamint a különböző cégeknél a munkaügyi 
osztályokon vagy éppen a nyugdíjfolyósító és 
társadalombiztosítási szerveknél.

A két tanéves munkaügyi- és társadalom-
biztosítási igazgatási mesterszakon végzet-
tek központi, területi és helyi közigazgatási 
szervekben vezetői, magas szintű irányítási, 
felügyeleti, ellenőrzési feladatokat láthatnak 
el, továbbá képesek lesznek a kollektív tár-
gyalás folyamatának előkészítésére, mun-
kaügyi konfliktusok és viták felismerésére, 
vitarendezési eszközök és eljárások alkalma-
zására.
A két tanéves kriminológia mesterképzési 
szak célja olyan jogi és társadalomtudomá-
nyi felkészültséggel, interdiszciplináris isme-
retekkel rendelkező szakemberek képzése, 
akik képesek a bűnelkövetők társadalmi in-
tegrációját, illetve az áldozatsegítést szolgá-
ló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakö-
rök betöltésére.
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.
Karunk a HVG Diploma c. mellékletének 
felmérése 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.

áLLaM- és JogtudoMányi kar
A nálunk szerzett különböző diplomák kiváló elhelyezkedési lehetőséget 
biztosítanak. Karunkon hat szakon folyik képzés. A jelenlegi szakok közül 
karunk zászlóshajója – a több mint 35 éve – az ötéves jogászképzés.

Fotó : Kiss Viktor
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2018-ban választható képzések:

OSZTATLAN KÉPZÉS

Jogász mesterszak
Nappali és levelező tagozaton – állami ösz-
töndíjas és önköltséges képzési formában – 
folyik a képzés, mely egységes, osztatlan és 
általános. Sikeres záróvizsga letétele után és 
középfokú C típusú nyelvvizsga birtokában 
jogi doktori oklevelet vesznek át hallgatóink.

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, vég-
rehajtásában segítvén a jogászok munkáját.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igaz-
gatási 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.

MESTERKÉPZÉS

Munkaügyi- és társadalombiztosítási igaz-
gatási mesterszak
A nappali és levelező tagozatos mes-
terképzés a korábban megszerzett 
tudás elmélyítését és specializálását 
biztosítva képez magasan kvalifikált 
szakembereket. A megszerzett tudás 
által a végzettek képesek lesznek 
munkahelyi vezetői feladatokat ellátni 
a magánszféra és a közigazgatás széles 
területén.

Kriminológia mesterszak
A nappali vagy levelező tagozatos képzést el-
végzők alkalmasak lesznek a kriminálpolitika 
részterületein a jogállami követelményeknek 
megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló 
döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, 
elemzői, szakértői feladatok elvégzésére.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

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

Jogban a legjobb !

Állam- és Jog-
tudományi Kar

Dékán: Prof. Dr. Farkas Ákos
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros,
 A/6-os (jogász) épéület, földszint 4–6.
Telefon: (46) 565-171
E-mail: jogdhiv@uni-miskolc.hu
Honlap: www.jogikar.uni-miskolc.hu
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Az itteni oktatás magas színvonalát verse-
nyeken elért helyezések, rádiófelvételek és 
hangverseny-felkérések jelzik. Évente négy 
alkalommal ad koncertet intézetünk zenekara 
és énekkara a Miskolci Egyetem Díszaulájá-
ban. Növendékeinknek minden évben szá-
mos magyar és külföldi professzor, művész 
tart mesterkurzust, amelyre az ország más 
részeiből is érkeznek hallgatók.
Növendékeink elsősorban Észak-Magyaror-
szág pedagógiai intézményeiben, zenekara-
iban, menedzserként kulturális intézményei-
ben és szakkönyvtáraiban helyezkedhetnek 
el. Jelentős a kereslet az itt képzett szakem-
berek iránt, amit jól mutat az a tény is, hogy 
hallgatóink nagy részét már tanulmányi ideje 
alatt is foglalkoztatják különböző intézmé-
nyekben, zenekarokban.
Hallgatóinknak és oktatóinknak az Erasmus 
program keretében lehetőségük van részt 
venni a kölni, trentói és pozsonyi zeneművé-
szeti főiskola munkájában is. Külföldi utazá-
saink elsősorban koncertkörutak, verseny- és 

fesztiválrészvételek. Együtteseink jártak már 
Angliában, Franciaországban, Lengyelor-
szágban, Németországban, Svájcban, Spa-
nyolországban, Olaszországban és Szlováki-
ában is. Rendszeresen fogadunk világszerte 
elismert professzorokat egy-egy mesterkur-
zus megtartására, segítségükkel több hallga-
tónk kapott ösztöndíjat külföldi főiskolákon. 
Rendszeresen tartanak nálunk kurzusokat 
hazai zeneművészeti főiskolák oktatói is.
Korábban végzett hallgatóink megbecsült 
szakemberei a környék és az ország zeneis-
koláinak, szimfonikus zenekarainak, zenei 
intézményeinek. Ma sincs gond az elhelyez-
kedésükkel, sőt, néhányuk előtt megnyílt a 
külföldi munkavállalás lehetősége is. Sokan 
közülük nemzetközi díjakat nyertek, hangfel-
vételeik készültek.
Speciális felvételi követelményt jelent a gya-
korlati és alkalmassági felvételi vizsga, mely-
nek anyaga megtalálható az intézet honlap-
ján.

Bartók BéLa ZeneMűvésZeti intéZet
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.

Fotó : Kiss Viktor
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2018-ban választható képzések:

OSZTATLAN KÉPZÉS

Szakirányok: 
zongora, gitár, hegedű, mélyhegedű, gordon-
ka, gordon, furulya, fuvola, oboa, klarinét, sza-
xofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, magánének, ének-zene, 
zeneismeret

ALAPKÉPZÉS

Alkotóművészet és muzikológia
Szakirányok: zeneelmélet, zeneisme-
ret

Előadóművészet
Szakirányok: klasszikus zongora, orgona, gi-
tár, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, 
furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fa-
gott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhang-
szer, ének előadóművész, zenekar- és kórus-
vezető

MESTERKÉPZÉS

Tanár – zenetanár
Szakirányok: Zongora, gitár, hegedű, mély-
hegedű, gordonka, gordon, furulya, fuvola, 

oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, 
trombita, harsona, tuba, ütőhang-

szer, ének, zeneismeret

Bartók Béla 
Zeneművészeti 

Intézet
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/
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A bölcsészet- és társadalomtudományi kép-
zések – sokféleségük által – számtalan új 
utat nyithatnak meg az érettségiző fiatalság 
előtt. Az ME BTK-n mindenki megtalálhatja 
a helyét, aki szereti a humán tárgyakat, a 
történelmet és az irodalmat, maga is szeret-
ne könyvet írni, filmet forgatni, elmélyülni az 
idegen nyelvek és kultúrák világában, netán 
a jövőben tanári pályára lépne. Jó helyre jön 
ide mindenki, aki egyfelől érdeklődik a társa-
dalmi jelenségek és problémák iránt, másfelől 
maga is aktív szerepet vállalna azok kezelé-
sében és megoldásában.
A végzett hallgatók a diploma után a biztos 
életpályát ígérő tanári hivatás mellett szá-
mos további izgalmas pályára léphetnek: 
fordítók és tolmácsok, politikai elemzők és 
szociológusok, régészek vagy például német 
nyelvi projektreferensek lehetnek. Az egyes 
tévé- és rádióadók, nyomtatott és online saj-
tótermékek stábjait a legnagyobb arányban 
mindig valamely humán területen végzett 
diplomások alkotják, ennek megfelelően az 
ME BTK végzett hallgatói is szép számmal 
dolgoznak az országos és a helyi médiában, 
mint szerkesztők, újságírók vagy éppen ripor-
terek. A kar oktatói a tudományos életpályára 

is felkészítik a legtehetségeseb-
beket, így a BTK több végzett 
hallgatója mára a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fiatal kutató-
jaként dolgozik. A bölcsészdiplo-
mások – és ezt számos friss és 
objektív vizsgálat igazolhatja – jó 
nyelvtudásuk, széleskörű mű-
veltségük és kritikai gondolkodá-
suk révén a versenyszférában is 
megállják a helyüket. A gazdasá-
gi élet számos szereplője igényli 
ugyanis az olyan kompetenciá-
kat, amelyeket a bölcsészet- és 
(a BTK-n szintúgy zajló) társada-

lomtudományi képzés fejleszt. 
Így vált sikeressé többek között Molnár Pé-
ter, aki jelenleg Miskolc városi képviselő és 
iskolaigazgató, vagy például Mátyás Anikó, 
aki mára saját nyelviskoláját vezeti. A BTK-n 
végzettek az élet legkülönbözőbb területein 
teljesednek ki, amit jól példázhat a volt mis-
kolci filozófushallgató, ByeAlex karrierje is.

Az ME BTK számos nemzetközi kapcsolata 
folytán a hallgatóknak tanulmányaik során le-
hetőségük nyílik külföldi részképzésben részt 
venni. Granada vagy Köln? Krakkó, Nápoly 
vagy Róma? Csupán néhány város azok kö-
zül, amelyek évről évre várják a miskolci BTK 
hallgatóit.
Büszkeséggel tölti el a kart, hogy a HVG fel-
sőoktatási rangsorában az ME BTK az okta-
tók kiválósága alapján 2013-óta dobogós he-
lyet foglal el a bölcsészettudományi képzést 
folytató karok listáján.

BöLcsésZettudoMányi kar
A BTK gyors és látványos fejlődését bizonyítja, hogy idén 25 éves jubi-
leumát már úgy ünnepelheti, mint az ország – oktatói kiválósága alapján 
– egyik legjobb bölcsészeti fakultása.  A BTK széles képzési palettája a 
hagyományos bölcsészképzésektől a pedagógusképzéseken át egészen 
a modern társadalomtudományi képzési területekig számos lehetőséget 
teremt az állami ösztöndíjas formában tanulni vágyók számára.

Fotó : Kiss Viktor
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2018-ban 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 – történelemta-
nár és állampolgári ismeretek tanára

• földrajztanár – erkölcstan- és etikatanár

• földrajztanár – magyartanár

• földrajztanár – német nyelv és kultúra tanára

• földrajztanár – történelemtanár és állampol-
gári ismeretek tanára

• magyartanár – erkölcstan- és etikatanár

• magyartanár – német nyelv és kultúra tanára

• magyartanár – történelemtanár és állampol-
gári ismeretek tanára

• német nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- 
és etikatanár

• német nyelv és kultúra tanára – történelem-
tanár és állampolgári ismeretek tanára

• történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára – erkölcstan- és etikatanár

ALAPKÉPZÉS

• anglisztika

• germanisztika

• magyar

• politikatudományok

• szabad bölcsészet

• szociális munka

• szociológia

• történelem

• régészet

MESTERKÉPZÉS

• filozófia

• fordító és tolmács

• kulturális antropológia

• magyar nyelv és irodalom

• politikatudomány

• szociológia

• történelem

• Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven)

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS 

(2, 4 vagy 5 féléves képzések diplomásoknak)

• angol nyelv és kultúra tanára

• erkölcstan- és etikatanár

• földrajztanár

• magyartanár

• német nyelv és kultúra tanára

• történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára

• egészségügyi tanár

• közgazdász tanár (vállalkozási ismeretek)

Bölcsészet- 
tudományi Kar

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
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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 érték-
rendünk alapköve a minőségi értelmiségi 
képzés, ezen belül is a tehetséggondozás. 

A középiskolában megmutatkozó tehetségek 
felkarolását tehetségútlevél programmal, míg 
a felsőbb éves hallgatóknak a tudományos 
kutatások világába való bekapcsolódását tu-
dományos diákköri konferenciákon való rész-
vétellel támogatjuk.
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 intéz-
ményekben 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
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 
középpontba állító, gyakorlatorientált képzéseinknek, a gyakorlatban 
hasznosítható tudás megszerzésének.
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2018-ban 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. A társadalmi felelősségvállalás 
jegyében a ME Egészségügyi Kar az ország-
ban elsőként indított levelező formában védő-
nőképzést Sátoraljaújhelyen, Kihelyezett Fel-
sőoktatási Képzési Központ keretében. 

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 mozgás-
terápiával foglalkozó diplomás szak-
emberek kibocsátására hivatott, akik 
megelőző, gyógyító és rehabilitációs 
tevékenységet végeznek. Munkájuk 
kulcsfontosságú a fizikumunk egész-
ségének megőrzésében, fejlesztésében 
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 mester-
képzés keretében van mód egye-

temi diplomát szerezni. (A szak-
ra a BTK-n lehet jelentkezni.)

Egész s égügy i 
Kar

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
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Szeretnél piacképes diplomát szerezni Ma-
gyarország egyik legszebb egyetemi campu-
sán? Érdekel a gazdasági folyamatok világa? 
Kreatív vagy és kommunikatív? Akkor itt a 
helyed a közgazdász hallgatók csapatában!
Karunk nagy hangsúlyt fektet az oktatás mi-
nőségének folyamatos fejlesztésére, melynek 
eredményeként a Felsőoktatási Minőségi Díj 
elismerő arany fokozatával rendelkezünk. 
A gyakorlatias képzést erősíti, hogy karunk 
több intézeti laboratóriummal is rendelkezik, 
ahol olyan szimulációkat (banki és tőzsdei 
szimulációs játékok, marketing, munkaszer-
vezési és ergonómiai szimulációk) és szoftve-
reket (SAP, MatLab térökonometriai, ArcGIS 
térinformatikai, SPSS statisztikai szoftverek) 
tanítunk a hallgatóinknak, melyekkel a munka 
világában gyakran találkoznak, és ezek isme-
rete 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 szak-
emberek irányításával tanulják meg. 
A gyakorlati képzés egyik legjelentősebb mér-
földköve a duális képzés bevezetése, mely-
nek keretében alapszakos hallgatóink a régió 
és az ország különböző pontjain található 
nagy-, közép- és kisvállalatok életébe bekap-
csolódva szerezhetik meg a szükséges gya-
korlati tapasztalatokat a képzési idő végére.
Fontos számunkra a hallgatók nyelvtanulá-
sának támogatása. Ingyenes általános nyelvi 
órák (heti 4 óra) és ingyenes szaknyelvi órák 
(heti 4 óra egy éven keresztül) keretében fej-
leszthetik nyelvtudásukat. Emellett minden 
évben több mint 30 tantárgyat idegen nyel-
ven, elsősorban angolul tanulhatnak hallga-
tóink. Igény szerint németül is oktatjuk a BSc 
minden szakán az alapozó tantárgyakat. 

A képzés anyagi támogatására számos lehe-
tőség biztosított a különböző ösztöndíjaknak, 
valamint a duális képzési és gyakornoki prog-
ramok során szerzett hallgatói jövedelmek-
nek köszönhetően. Az alapképzésbe csa-
tornázható felsőoktatási szakképzés állami 
támogatása szintén jelentős anyagi támoga-
tást tesz lehetővé.
A Magyar Közgazdasági Társaság Miskolci 
Ifjúsági Szervezete tömöríti azokat a hallga-
tókat, akik fogékonyak a makrogazdasági 
problémák iránt: vitafórumokat, szakmai előa-
dássorozatokat szerveznek és vezetnek. A 
hallgatók szakmai fejlődésének fontos támo-
gatója a Hantos Elemér Szakkollégium, mely 
kiválósági műhelyként segíti a legtehetsége-
sebb hallgatók bekapcsolódását a hazai és 
nemzetközi kutatási projektekbe. 
Végzős diákjainkat is segítjük az elhelyezke-
désben: munkaerő-piaci tréninget, kompe-
tenciamenedzselést és karrier-tanácsadást 
nyújtunk számukra. A hallgatók és oktatók kö-
zött közvetlen a kapcsolat, a szakmai munka 
támogatását szolgálják a csapatépítő trénin-
gek, szakmai napok, szakmai kirándulások.
Karunk széleskörű hazai és nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkezik. Diákjainknak 
lehetőségük van rövidebb-hosszabb ide-
jű, nagyrészt ERASMUS+ mobilitással tá-
mogatott külföldi részképzésre és szakmai 
gyakorlat-szerzésre Európa és a világ több 
országában, Thaiföldtől Németországon, 
Franciaországon és Olaszországon keresztül 
Kolumbiáig, ahol nyelvtudásuk mellett szak-
mai készségeik is fejlődnek. Immár majdnem 
40 Erasmus+ és egyéb partnerrel rendel-
kezünk a világ közel 20 országában. Angol 
nyelvű MBA képzésünkön közel száz külföldi 
és magyar hallgató tanul jelenleg, de angol 
nyelvű doktori (PhD) képzést is kínálunk az 
érdeklődőknek.

gaZdaságtudoMányi kar
A közgazdászképzés elindításának 30. évfordulóját ünneplő Gazdaság-
tudományi Kar egyike azoknak a képzőhelyeknek, amelyek a legszélesebb 
kínálatot nyújtják az üzleti jellegű képzések területén. Képzéseink gya-
korlatorientáltságát a munkaerő-piac is elismeri, ezt jól bizonyítja, hogy 
nemzetközi nagyvállalatok, kereskedelmi bankok és költségvetési szervek 
egyaránt szívesen alkalmazzák végzett hallgatóinkat.

ME GTK  12
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2018-ban választható képzések:

ALAPKÉPZÉS
Emberi erőforrások 
A személyügyi, munkaügyi, humán erőforrás 
területére képzünk szakembereket, akik ké-
pesek a gazdálkodó szervezetnél vagy a köz-
szférában a munkaerő toborzását, kiválasztá-
sát és felvételét lebonyolítani. 

Gazdálkodási és menedzsment
A vállalati folyamatok tervezésére, elemzésé-
re, értékelésére és a döntés-előkészítésre, a 
gazdálkodási folyamatok összehangolására, 
szervezésére, korszerűsítésére képezünk 
szakembereket.

Kereskedelem és marketing
A hallgatók képessé válnak az üzleti szféra, 
a vállalkozások tevékenységének, a szer-
vezetek működésének marketingfunkci-
óihoz kötődő munkakörök ellátására.

Nemzetközi gazdálkodás
Az itt végzettek a gazdálkodó szerve-
zetek, intézmények külgazdasági kap-
csolatait és tranzakcióit irányítják, gyak-
ran minisztériumokban helyezkednek el.

Pénzügy és számvitel
A végzettek banki ügyintéző, befektetési 
tanácsadó, biztosítási menedzser, elemző 
közgazdász, kontroller, könyvvizsgáló asz-
szisztens, revizor munkakörökben tudnak el-
helyezkedni.

Turizmus-vendéglátás
A közgazdaságtudományi, társadalomelmé-
leti, alkalmazott módszertani ismeretek és 
szakirányú tudás birtokában a turizmus és a 
vendéglátás területén dolgozó, irányító, szer-
vező szakembereket képzünk itt.

MESTERKÉPZÉS

Ellátásilánc menedzsment
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

Gazdaság-
tudományi Kar

Dékán: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
A/4-es épület, I. em. 113–117.
Telefon: (46) 565-190
E-mail: gazddek@uni-miskolc.hu
Honlap: www.gtk.uni-miskolc.hu
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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, foglalkoz-
tatóihoz. A karunkkal együttműködő ipari 
vállalatok száma évről évre növekszik, az 
együttműködés kiterjed többek között a kö-
zös oktatásra és az ösztöndíjak támogatásá-
ra. A kar szinte összes szakján lehetőség van 
duális képzési részvételre is, melynek nagy 
előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan kap-
nak ipari és egyetemi képzést. A kar a duális 
képzés keretében 44 ipari céggel áll együtt-
működésben, melyek között nagy multinaci-
onális cégek és kisebb hazai vállalkozások is 
megtalálhatóak.
A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezik, és angol nyelvű mesterképzést 

is folytat a gépészmérnöki és a mérnökin-
formatikus szakokon. Az Erasmus és kari 
csereprogramok keretében számos külföldi 
társintézményben van lehetőség hallgatói 
mobilitásra. A karon több hallgatói-kutatói 
együttműködésben futó projekthez lehet csat-
lakozni, melyekben a gépészeti, villamosmér-
nöki és informatikai szakterületek képviselői 
dolgoznak együtt. A kiemelt nemzetközi sike-
reket is hozó hallgatói projektterületek: elekt-
romobil, 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 vezető 
fejlesztője, Kövecses József, az amerikai űrs-
ikló robotkarjának egyik tervezője, valamint 
Kiss Pál Tamás autóversenyző is.

2018-ban választható képzések:

ALAPKÉPZÉSEK

Energetikai mérnöki alapszak
A szak képzési célja a természettudományi 
tárgyakat is magába foglaló mérnöki isme-

retek mellett az informatika, valamint 
a gépészeti illetve villamos energetika 
alapjainak elsajátíttatása, a tudomány és 
technika eredményeinek gyakorlati hasz-
nosítása, az ehhez szükséges alkalma-
zási készségek kifejlesztése, gyakorlati 
módszerek megismertetése.

Gazdaságinformatikus alapszak
A számítógépek programozásához és a 
közgazdaságtanhoz egyaránt affinitást 
érző jelentkezőknek a közgazdasági infor-
matika területén hosszútávon is megala-
pozott pályafutást biztosít az itt szerzett 
oklevél.

gépésZMérnöki és inforMatikai kar

Fotó : Kiss Viktor
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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.
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Gépészmérnöki alapszak
A kar olyan gépészmérnököket képez, akik 
általános gépészeti szaktudásukra alapozva 
gépek és géprendszerek speciális tervezési, 
gyártási, szerelési és üzemeltetési ismerete-
inek is birtokába kerülnek.

Ipari termék- és formatervező mérnöki 
alapszak
A design és a műszaki tartalom egysége min-
den sikeres termék alaptulajdonsága, mérnö-
keink a piacra készülve a gazdasági sikere-
kért 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 berendezések 
felhasználásán alapuló folyamatok felügyele-
tére, irányítására, mechatronikai szerkezetek 
tervezésére, üzemeltetésére és karbantartá-
sára felkészített szakembereket bocsát ki 
a kar.

Mérnökinformatikus alapszak
A műszaki informatikai és informáci-
ós rendszerek és szolgáltatások te-
lepítésén és üzemeltetésén túl azok 
adat- és programrendszereinek terve-
zési, 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

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Felsőfokú Rendszergazda Mérnökinforma-
tikus-asszisztens
A szak gyakorlatorientált képzést valósít meg 
távoktatási formában. A felsőoktatási szak-
képzés célja olyan informatikus szakemberek 
képzése, akik képesek műszaki informatikai 
és információs infrastrukturális rendszerek és 
szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésé-

re, ilyen rendszerek fejlesztési felada-
tainak ellátására.

Gépészmérnöki 
és Informatikai 

Kar
Dékán: Dr. Siménfalvi Zoltán
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
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Végzett hallgatóinkat a polimeralap-
anyag-gyártó és -feldolgozó üzemek, 
vegyiművek, gumiipari, energetikai, épí-
tőanyag-ipari, mikroelektronikai anyagokat 
gyártó cégek, valamint – hagyományosan – a 
fémiparban működő alapanyaggyártó, öntő, 
hőkezelő, képlékenyalakító vállalatok alkal-
mazzák. Mérnök növendékeink a megszerzett 
elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva 
kiválóan megállják helyüket Magyarország 
gazdaságának húzóágazatában, a nemzetkö-
zi összevetésben is versenyképes járműipar-
ban.
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 hidrometallurgiá-
val, amely során ioncserés elválasztással és 
elektrolízissel ultratiszta fémeket állítunk elő, 
akár hulladékanyagokból is. Karunk fejlesztet-
te ki az űrkemencét: az eszköz segítségével 
mikrogravitációs körülmények között (a vi-
lágűrben) 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 
Belier, a Wescast, a Wanhua-BorsodChem, 
a MOL Petrolkémia, a Takata, a Wienerber-
ger, az AES- Tisza Erőmű, az Ibiden, az Ar-
conic-Köfém, az ISD Dunaferr, az Ózdi Acél-
művek, az AUDI, és az Inotal. Európa több 
egyetemével (Németországban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Nagy-Britanniában 
és Svédországban), valamint az USA, Kana-
da és Japán több rangos felsőoktatási intéz-
ményével is jó szakmai kapcsolatban állunk.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy országo-
san elsők között indítottuk el 2015-ben duális 
képzésünket, első duális hallgatóink már épí-
tik a vállalati karrierüket az egyetemi képzé-
sükkel párhuzamosan. 2018. szeptemberétől 
50 partnerünknél kezdhetik meg hallgatóink 
duális formában tanulmányaikat, amely szám 
országos viszonylatban is kiemelkedő.
Karunk professzorainak egyik legfontosabb 
küldetése a tehetséggondozás, melynek si-
kerét jól mutatja, hogy  hallgatóink közül ki-
emelkedően sokan nyerték el a mérnökkép-
zés területén legnagyobb hallgatói elismerést 
jelentő Pro Scientia Aranyérem kitüntetést. A 
Műszaki Tudományi Szekcióban eddig kiosz-
tott Aranyérmek közel ötödét karunk hallgatói 
kapták meg, mellyel (főleg hallgatói létszámra 

vonatkoztatva) karunk ki-
emelkedik a hazai felsőokta-
tási intézmények közül.
A HVG Diploma 2016 c. ki-
adványában, az oktatói kivá-
lósági rangsorban (műszaki 
képzési területen) országos 
elsők vagyunk!
Hallgatóink nem csak a ta-
nulmányokban, hanem a 
sportban is sikeresek: Nagy 
Miklós fekvenyomó világbaj-
nok, Alexa Márk országos 
kempo bajnok, Sikora Emő-
ke nemzetközi kupákban is 
játszó, utánpótlás válogatott 
kosárlabdázó.

MűsZaki anyagtudoMányi kar

ME MAK16

Karunk volt az anyagmérnök-képzés hazai kezdeményezője, ma a képzés 
központja. Rendkívül széles ipari háttér, számos iparág várja anyagmér-
nökeinket.
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2018-ban választ-
ható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Anyagmérnök
Az anyagmérnökök 
az anyagok – fé-
mek, kerámiák, 
műanyagok – előál-
lítási módszereinek, 
szerkezetének és 
tu la jdonságainak 
ismerői. Új eljárá-
sokat fejlesztenek, 
korszerű szerkezetű 
anyagokat tervez-
nek, gyártanak, fel-
használási lehetősé-
geiket kutatják.
Specializációk: fémtechnológia (metallurgiai 
és felülettechnikai) (duális és hagyományos), 
hőkezelés és képlékenyalakítás (duális és 
hagyományos), járműipari öntészeti és önté-
szeti (duális és hagyományos), metallurgia és 
képlékenyalakítás (duális), polimer és vegy-
ipari technológiák (duális és hagyományos), 
hőenergia és szilikáttechnológia (duális és 
hagyományos)

MESTERKÉPZÉS

Anyagmérnök
Mérnökeink az anyagok (fémek és ötvöze-
teik, kerámiák és szilikátok, polimerek és 
műanyagok) szerkezetével, tulajdon-
ságaival, viselkedésével foglalkozó 
tudományokban szerzett ismereteik 
által képesek technológiák tervezésé-
re, működtetésére, kutatási-fejlesztési 
feladatok ellátására.
Specializációk: szilikátmérnöki, polimer-
mérnöki, vegyipari technológiai, energetikai

Kohómérnök
Mérnökeink képesek az ércek és a fémtartal-
mú hulladékanyagok feldolgozására, fémek, 
ötvözetek előállítására, valamint ezek tisztítá-
sára, öntésére és képlékenyalakítására alkal-
mas technológiákat, berendezéseket tervez-
ni, működtetni és fejleszteni.

Specializációk: öntészeti, energiagazdálko-
dási, hőkezelő és képlékenyalakítási, kémiai 
technológiai

Mind az anyagmérnöki, mind a kohómérnöki 
mesterképzés során hallgatóink a választott 
specializációjuk mellett további 4 kiegészítő 
specializáció közül választhatnak.

Kiegészítő specializációk: anyagvizsgálati és 
nanotechnológiai, környezetvédelmi és hulla-
dékgazdálkodási, minőségirányítási, archeo-
metallurgiai

Műszaki 
Anyagtudományi 

Kar
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
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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 visszatekintő, és az UNES-
CO Szellemi Kulturális Örökség részét képező 
selmeci diákhagyományokat? Ha bármelyikre 
IGEN a válaszod, akkor a Műszaki Földtudo-
mányi 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, ma-
gas szintű mérnöki ismereteket igényel. A kar 
sajátossága hogy itt, a föld- és környezettu-
dományok természettudományi alapjaira épít-
ve a műszaki-gyakorlati megvalósításhoz is 
megfelelő ismereteket szereznek a hallgatók. 
Végzett hallgatóink átlagosnál jobb elhe-
lyezkedési esélye a kar széles körű ipari 

kapcsolatainak is köszönhető. Hallgatóink már 
a képzés ideje alatt kapcsolatba kerülnek 
multinacionális bányászati, olajipari, földtani, 
térinformatikai cégekkel, ott végzik kötelező 
szakmai gyakorlatukat, és ottani szakember 
útmutatásával írják meg szakdolgozatukat, 
diplomamunkájukat. Karunk partnerei között 
megtalálunk nagy múltú hazai és nemzetközi 
vállalatokat is, mint például (a teljesség igé-
nye nélkül) a MOL Nyrt, Chinoin Zrt, KITE Zrt, 
Lasselsberger Hungária Kft, BPI Group Hun-
gary Kft, Colas Északkő Kft, TAKATA Safety 
Systems Hungary Kft és a Mátrai Erőmű Zrt. 
2016-tól alapszakjaink mindegyike elérhető 
duális formában is.
Karunk számos kuriózummal büszkélkedhet. 
A fiatalok szakmai elköteleződését, piacképes 
tudásának megalapozását segíti a tanbánya, 
melyben a hallgatók megismerik a föld alatt 
elvégzendő speciális méréseket. Karunk la-
boratóriumaiban a XXI. század legkorszerűbb 
(terepi)eszközei, piacvezető szoftverei állnak 
hallgatóink rendelkezésére az ásványok és 
kőzetek, nyersanyagok vizsgálatára, a hid-

rogeológiai, geofizi-
kai mérések, a talaj-
tani vizsgálatok és 
tér/geoinformatikai 
szimulációk lefolyta-
tására. 
A kar ásványtannal 
foglalkozó profesz-
szorainak neveihez 
hét új ásvány felfede-
zése köthető. Lelkes 
oktatóink munkáját 
bizonyítja továbbá a 
Miskolci Egyetem fő-
bejáratánál felállított 
Foucault-inga, mely 
többek között a Föld 
forgását szemlélteti.

MűsZaki föLdtudoMányi kar

Fotó : Kiss Viktor
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Napjaink alapvető igénye a fenntartható fejlődés alapját biztosító, ter-
mészeti erőforrás-gazdálkodás megvalósítására felkészült, a természeti 
környezet iránt elkötelezett, magas szintű természettudományi, műszaki, 
gazdasági és jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek, mérnökök kép-
zése. Szakirányaink döntő többsége országos viszonylatban egyedülálló, 
Magyarországon kizárólag itt, Miskolcon megszerezhető tudást jelent.
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19Fókuszban
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: földtudomány, bánya- és geo-
technika, olaj- és gáz, nyersanyag-előkészí-
tés
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: geokörnyezeti, környezettech-
nikai
Mikor válaszd? Ha igényes vagy a környeze-
tedre, ha felismerted, hogy az ipar terme-
lése nélkül az emberi civilizáció nem 
működik, viszont az ezzel járó környe-
zeti veszélyeket minimálisra akarod 
csökkenteni, ha késztetést érzel új, 
hulladékszegény technológiák megis-
merésére, 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: geoinformatika
Mikor válaszd? Ha szeretnéd jobban meg-
érteni világunkat, hogy miként alakul ki a 
természeti 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 
biztosítanak az alapszakokon végzett hallga-
tóknak, de jelentkezhetnek rájuk máshol vég-
zett, műszaki vagy természettudományi diplo-
mával rendelkezők is. Már öt 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 (magyar és angol 
nyelven is) 
Geográfus (duális képzésben is)
Hidrogeológus mérnöki (magyar és angol 
nyelven is)
Környezetmérnöki (magyar és angol nyel-
ven is)
Olaj- és gázmérnöki
Olajmérnöki (angol nyelven, duális képzés-
ben is)
Szénhidrogénkutató földtudományi mér-
nöki (angol nyelven)

Műszaki 
Földtudományi 

Kar
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
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20 fókuszban

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 
hallgatóknak nap mint nap szükségük 
lehet. Amellett, hogy a kollégiumok-
ból hamar át lehet sétálni az egyetem 
tantermeibe, betegség vagy éppen 
fogfájás esetén sem kell elhagyni a 
campus területét, az Egyetemváros-
ban ugyanis Egészségügyi Központ 
várja a hallgatóságot, háziorvosi és 
fogorvosi rendelővel egyaránt. A hall-
gatók mentálhigiénés gondozását pe-
dig 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 

város a városBan: a MiskoLci caMpus
A hallgatók a Miskolci Egyetem egyik legfőbb, országosan is egyedülálló értékét gyakran
az Egyetemváros igazi campus-jellegében jelölik meg. Mit is jelent ez valójában?
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21Pályázatok–pályáz(z)atok
invitálja az egyetem polgárait. 
Az egyes karok és intézetek 
könyvtárai már elsősorban 
szak-, illetve tudományterü-
let-specifikus könyvállomány-
nyal szolgálnak. A campus 
területén több papírbolt is fel-
lelhető, sőt posta is települt az 
Egyetemvárosba – ha a hall-
gató esetleg csomagot várna. 
Az egyetemi épületek jelentős 
wifi-lefedettségének hála a 
hallgatók szinte bárhonnan 
könnyedén kapcsolódhatnak 
a világhálóra.
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.    R.J.

A campus

Fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
r



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

22 One step 

A Miskolci Egyetem jogutód-intézménye az 
egykori, még 1735-ben alapított Selmecbán-
yai 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-rendsze-
rt is, amelynek alapja a néhai selmeci 
akadémisták között formálódott bajtársias 
szellemiség, és amely mára az egyetem 
valamennyi karának hallgatói előtt nyitva áll. 
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 
kötelező, ám aki vállalja, hogy megkeresz-

telkedik a diákhagyományok szerint, és 
elvégzi az ehhez szükséges feladatait, vagyis 
részt vesz az ún. balekoktatáson, majd tel-
jesíti a szükséges balekvizsgát – amelynek 
célja sohasem a fiatalok megalázása(!) –, nap 
mint nap egy erős és összetartó közösség 
részeként élheti meg egyetemi éveit, amely-
ek során minden segítséget megkaphat majd 
azoktól a felsőbb évesektől, akik tanulmán-
yai elején bevezették a selmeci diákhagy-
ományok rendszerébe. Ami 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 megkeresz-
telkedett hallgatók, az ún. firmák sorából.

„Ha seLMec Hív” 
diákHagyoMányok a MiskoLci egyeteMen
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A Miskolci Egyetemen máig élnek és virágoznak a több száz éves gyökerű selmecbányai 
diákhagyományok, amelyek különleges és életre szóló élményekkel gazdagíthatják a hallgatók 
egyetemi éveit, és amelyek immár hivatalosan is a nemzeti kulturális örökség részét képezik. Az 
országosan egyedülálló, értékgazdag diákélet éppúgy érv lehet Miskolc mellett, ahogy az 
egyetem tudományos kiválósága is.
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23One step
A selmeci hagyományok szerinti szakestély-
ek különleges atmoszférája semmi máshoz 
sem fogható élményt nyújt, ahogy a számos 
selmecbányai kirándulás is, amelyre a hagy-
ományőrző társaságok várják időről időre a 
jelentkezőket, de úgyszintén kuriózumsze-
rű például a szalamander, vagyis a végzős 
hallgatók fáklyás felvonulása. A selmeci 
diákhagyomány-rendszer tehát végigkíséri 
a hallgatókat egyetemi pályájukon, sőt még 
azon túl is, hiszen a hagyományok olyan 
közösséget teremtenek, és olyan barátságok-
hoz segítik a hallgatókat – akár hallgatótár-
saikkal, akár a szintúgy hagyományőrző ok-
tatóikkal –, amelyek egy egész életre szólnak.
A szakestélyek és általában az aktívabb, 
élménydúsabb közösségi élet mellett a 
hagyományőrzés számos további előnyt rejt 
azok számára, akik megkeresztelkednek. A 
hagyományőrző hallgatók karonként eltérő, 
sajátos egyenruhát, illetve egyenviseletet 
hordhatnak, a szakestélyeken éppúgy, ahogy 
például a vizsgákon vagy éppen az egye-
temi ünnepélyeken, majd utolsó egyetemi 
évük idején végzős szalagot tűzhetnek kar-
jukra, amely színével messziről jelzi, hogy 

viselője mely karon végez az egyetemen. A 
kari címerrel ékesített gyűrű, amely a jövő-
ben majd mindig jelezni fogja, hogy gazdája 
egykor Miskolcon volt egyetemista, szintúgy 
a hagyományőrző hallgatóság kiváltsága. Az 
egyetemi évek legcsodálatosabb emlékeit 
őrizhetik meg azok a különleges, mindig 
egyedi korsók és kupák 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 cam-
puson, természetesen újabb és újabb tagok-
kal felvéve a fiatalabb generációk sorából. 
A tagság tehát egy-egy nagy tekintélyű tár-
saságban a felvett hallgató hagyományőrző 
tevékenységének a megbecsülését is jelenti, 
és komoly presztízzsel járhat a megkeresztelt 
hallgatóság soraiban.
A selmeci hagyományok elismertségét és 
jelentőségét bizonyíthatja, hogy 2014-ben 
a hagyományőrzés felvételt nyert az UNE-
SCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékére.

R.J.
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24 Connection

Hamar szakítsunk egy sztere-
otípiával: Miskolc nem a szo-
cialista iparosítás produktuma, 
még akkor sem, ha a háború 
utáni iparosító (város)politi-
ka tényleg erőteljes nyomokat 
hagyott rajta. A város ugyanis 
már a 19. század végére fontos 
ipari és kereskedelmi központ-
tá fejlődött, amelynek belváro-
sa javában máig megőrizte az 
egykori polgári világ – főleg 
klasszicista és szecessziós – 
építészeti örökségét. A történ-
elmi belváros persze nemcsak 
műemléki jellegű épületeivel, hanem a kul-
turális élet legfőbb intézményeivel is várja 
az egyetemi hallgatóságot, így például a 
Miskolci Nemzeti Színházzal, amely – nem 
mellesleg – a jelenlegi Magyarország első 
kőszínházaként épült. A belvárost gazdagítja 
még a Szinva patak, és különösen a nemrég 
megújult Szinva terasz is. A történelmi város-
rész fölé emelkedő Avas hegy a maga kilátó-

jával és templomával úgyszintén hangulatos 
atmoszférát teremt. Az említett kilátó egyéb-
ként, ahonnan a hegyoldal zöld övezetéből 
szemlélhetjük az alattunk elnyúló várost, 
különösképpen ajánlott helyszín a kikapc-
solódásra.
Ugyanakkor a magyar középkor emlékeit 
is fellelhetjük Miskolcon, egész pontosan 
Diósgyőrben. A város egyik fő büszkesége 

ugyanis a diósgyőri vár, ame-
ly a fénykorát még Nagy Lajos 
királysága idején élte. A mag-
yarországi gótikus várépítészet 
gyöngyszeme egyébként immár 
felújított állapotában fogadhat-
ja látogatóit. És ha már Diós-
győr: a város fontos jelképe 
maga futballcsapat, amelyet egy 
országszerte egyedülálló miliő 
vesz körül.
A DVTK mára lényegében a 
miskolci, sőt a borsodi minden-
napi kultúra és identitás fontos 
tényezőjévé vált.

Fotók: Kiss Viktor

24 Miskolc

neM csupán vas és Beton

aZ egyeteM városa, MiskoLc
Miskolc gyakorta afféle szürke iparvárosként jelenik meg a magyar közgondolkodásban,
pedig a város éppúgy gazdag múlttal és értékvilággal léphetett a 21. századba, mint
maga a Miskolci Egyetem. A hallgatói éveit is gazdagabbá teheti az, aki kellőképpen nyitott,
és felfedezi Borsod központjának világát.
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25Connection

Fotó: Kiss Viktor

Miskolc 25

Miskolc–Lillafüred szintén olyan hely, ahová 
egyszer mindenképpen érdemes ellátogatni, 
merthogy a mai közigazgatási Miskolc egyik,
ha nem a legszebb része, amely elsősorban a
természetben kikapcsolódni, illetve kirándulni
vágyókat invitálhatja. A festői Hámori tó mellett 
itt található többek között Magyarorszá leg-
magasabb vízesése, a tó felett pedig a híres 
neoreneszánsz kastélyszálló is. Úgyszintén 
fontos turisztikai központ Miskolctapolca, ahol 
az év bármely periódusában felkereshetjük 
az – Európában is kuriózumszerű – barlang-

fürdőt, amely természetes barlangban kiépült 
meleg vizű medencékkel várja vendégeit.
A tapolcai parkban található az igen különleg-
es Békás-tó is: a régi kráterben mintegy öt-
ven hőforrás táplálja tavat, a vízfelszín pedig, 
amelyet több helyütt vízililiom borít, szinte 
bugyog a feltörő gázoktól.
Persze a helyi nehézipari örökségről sem 
feledkezhetünk meg, ugyanis Miskolc 
acélvárosi múltja is hozzájárult a város mai 
arculatához és karakteréhez, tehát része egy 
olyan egésznek, amelyet igenis lehet sze-
retni. Érdemes tehát felkeresni a diósgyőri 
gyár épületeit is, ahol nyaranta immár fesz-
tivál és egyéb kulturális programok is várják 
a fi atalságot.
A folyamatosan szépülő történelmi belváro 
galériái, múzeumai és templomai, a régi Diós-
győr vára és hangulatos utcái, vagy éppen a 
Bükk hegység kirándulóhelyei – megannyi 
további értékkel együtt – egyaránt arra bíz-
tathatja a hallgatóságot, hogy ne maradjon a 
hét valamennyi napján az Egyetemvárosban,
hanem nyisson, és fedezze fel magának a 
városnak, Miskolcnak a világát is. R.J.

MEGAZIN

2
017. B

E
ISK

O
L
Á
Z
Á
S

V. ÉV
FO

LYA
M
 7.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

26 Trend&Tech26

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 egyetemi éveit. A 
miskolci campus világa egy szebb, teljesebb 
és hosszabb ifjúság lehetőségét rejti. Kapui 
pedig nyitva állnak.
Itt bármely napon lehet „szombat”, merthogy 
az Egyetemváros szórakozóhelyei jóformán 
mindig nyújtanak lehetőséget arra, hogy a 
hallgatóság együtt tölthesse éjszakáit, sőt 
még a nyári fesztiválszezon is előbb rajtol 
az egyetemen, hiszen a Miskolci Egyetemi 
Napok – mindig színes és színvonalas prog-
ramjával – már májusban elhozza a fesztivált. 
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 lehe-
tőség. (Miskolcon az egyetemi tanulmányi 
épületek és kollégiumok a klubokkal és az 
egyéb szolgáltató egységekkel együtt a város 
határában, 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!

éJJeL–nappaL MiskoLci egyeteM

ÚJ nap vár rád!

Fotó: Kiss Viktor

A miskolci Egyetemváros nem csupán a tanuláshoz, a szellemi gyarapodáshoz kínál seregnyi 
lehetőséget, hanem – és ez szintúgy fontos lehet huszonévesen – eseménydús és pezsgő 
hallgatói élettel, fesztiválokkal és éjszakai klubokkal egyaránt várja a fiatalságot.

Éjszakai élet
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27élet-forma

A Miskolci Egyetem jelenleg hét épületben 
oldhatja meg hallgatói kollégiumi elhelyezé-
sét: a Bolyai Kollégium hat kollégiumépülettel, 
az Uni-Hotel pedig egy épületkomplexummal 
szolgálja a hallgatóság igényeit. A széles ka-
pacitások akár miskolci fiatalok előtt is meg-
nyithatják a kollégista élet lehetőségét, a tá-
volról érkező hallgatók számára pedig szinte 
garantált a kollégiumi elhelyezés. Nem mel-
lesleg valamennyi 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 
férőhelyek várják a hallgatókat. A kollégiu-
mok mindegyike jól felszerelt: mosószobák 
(hat vagy több mosógéppel), sütőszobák 
(két-három villanysütővel) állnak a kollégiumi 
diákság rendelkezésére. A Bolyai Kollégium 
E/1-es épületében, valamint az Uni-Hotel-
ben a szobákhoz saját konyhák tartoznak, 
míg a többi kollégiumban szintenként közös 

főzőhelységek teremtenek lehetőséget a sü-
tésre-főzésre. A kollégiumi szobák mindegyi-
kében – kollégiumtól függetlenül – 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 kondi-
terem is található, vagy az Uni-Hotel földszint-
jét, ahol komplett fitneszterem, szauna és 
szolárium szolgálja az igényeket. Betegség 
vagy fogfájás esetén szintén az E/4-es épü-
letet érdemes meglátogatni, pontosabban az 
azon belül található Egészségügyi Központot, 
ahol háziorvosi és fogorvosi rendelés is zajlik.
Az Egyetemváros campus-jellegének hála, a 
kollégiumi épületek bármelyikéből gyorsan, 
pár perc alatt át lehet sétálni az egyetemi 
épületek vagy éppen a kávézók, büfék, netán 
szórakozóhelyek bármelyikébe, ami kényel-
messé teheti, megkönnyítheti a kollégista 
egyetemi polgárok mindennapjait.

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, 
felújított, ám alacsony áron igénybe vehető kollégiumi férőhellyel várja leendő hallgatóit.

Fotó : Kiss Viktor

Kollégiumok 27
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Fotó: Kiss Viktor

A nyitott és fedett teniszpályák, az idén meg-
újult Egyetemi Körcsarnok, a szabadtéri 
street-workout park, a műfüves labdarúgópá-
lyák egyaránt kiváló lehetőségeket teremte-
nek a mozgásra, nem is beszélve a Kemény 
Dénes uszodáról, valamint az UNI-Hotelben 
és az E/4-es kollégiumban működő kondi- és 
tornatermekről. 2015-ben ráadásul teljes egé-
szében elkészült a Miskolci Atlétikai Centrum, 
amely az Egyetemváros egyik különleges ér-
téke: a campuson immáron egy, a Nemzetközi 
Atlétikai Szövetség által „A” kategóriába sorolt, 
tehát nemzetközi versenyek lebonyolítására is 
alkalmas komplexum áll rendelkezésre, amely 
teljes egészében kiszolgálja nem csak a városi 
sportéletet, hanem a Miskolci Egyetemen ta-
nuló diákok igényeit is.
Bizonyára akadnak köztetek olyanok, akik 
élsportolóként érkeznek a Miskolci Egye-
temre, vagy egyszerűen a mozgás szeretete 
miatt a testnevelés órákon túl többet akarnak 
majd mozogni. Számukra szervezett sporte-
gyesületi keretek között, a MEAFC (Miskolci 
Egyetemi Atlétikai és Futball Club) biztosítja 
a lehetőséget a legmagasabb szintű sporto-
lásra. Van lehetőség egyéni és szakosztályi 
versenyzésre is. Jelenleg tíz szakág működik: 
amerikai futball és cheerleader, asztalitenisz, 

kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, 
tájfutás, tenisz, tollaslabda, úszás–vízilabda. A 
MEFOB és az Universitas bajnokságokon, va-
lamint több nemzetközi megmérettetésen egy-
aránt indulnak az egyetem csapatai. A MEAFC 
igyekszik felkarolni a helyi, öntevékeny kez-
deményezéseket is, mint például az önvédel-
mi- és küzdősport-oktatást, a testépítést, az 
alakformálást, továbbá támogat olyan nagy-
rendezvényeket is, mint a Szarvasűzők Egye-
temi–Főiskolai Országos Váltófutóverseny, az 
Egyetemi Sportnap, az Egyetemi Vándorkupa 
vagy a TELEKOM Szabadtéri Egyetemi Kispá-
lyás Labdarúgó Bajnokság.
A Miskolci Egyetem továbbá országosan 
egyedülálló élsportolói mentorprogramot hirdet 
az élsportoló fiatalok számára, amelynek célja 
a versenyszerűen sportoló hallgatók tanulmá-
nyi támogatása, az élsportolói és a hallgatói 
feladatok jobb összehangolása.
Ajánljuk figyelmetekbe a MEAFC hivatalos 
honlapját (www.meafc.hu) és a Miskolci Egye-
tem Sportirodáját (www.sport.uni-miskolc.hu), 
ahol minden fontos információt megtudhattok 
nem csak a kiváló eredményekről, hanem a 
szolgáltatásokról, lehetőségekről is.

Minden egy HeLyen – Ha MoZogni vágynáL!
Ép testben ép lélek – a latin mondás akár a Miskolci Egyetem mottója is lehetne, hiszen 

az intézmény számára prioritás a sport, a sportélet támogatása. Ennek megfelelően 

igazán sportos egyetem épült az Egyetemvárosban, ahol remek infrastruktúra, sőt spor-

tolói mentorprogram is várja a mozogni vágyó, netalán élsportoló hallgatókat.

28 Sport
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29Kultúra

A Miskolci Egyetemen 2012 óta folyik kínai 
nyelvoktatás: először Kínai Központ létesült 
a campuson, majd a Wanhua-BorsodChem 
Zrt. és a Pekingi Vegyipari Egyetem hathatós 
támogatásával 2013 augusztusában megala-
pult Magyarország harmadik Konfuciusz In-
tézete is. A Konfuciusz Intézetek szervezete 
egy, szinte az egész világra kiterjedő hálózat, 
amelynek központja Pekingben található. A 
szervezet a kínai kultúra megismertetését, 
terjesztését és a kínai nyelv oktatását tekinti 
fő feladatának, küldetésének. Ebben a nemes 
célkitűzésben vehet részt a Miskolci Egyetem 
Konfuciusz Intézete is.

A Miskolci Egyetem hallgatói ennek megfele-
lően nem csupán a máshol is tanulható, euró-
pai nyelveket sajátíthatják el, hanem a napja-
inkban egyre fontosabbá váló kínai nyelvvel 
is megismerkedhetnek az Intézetben, ahol 

jelenleg kezdő, középhaladó és haladó szin-
ten zajlik a nyelvoktatás. A kínai nyelv okta-
tását Miskolcon a Pekingi Vegyipari Egyetem 
(BUCT) által delegált két okleveles kínai 
nyelvtanár, valamint négy önkéntes tanár se-
gíti. Az Intézet tanulóit többféle ösztöndíjjal 
is támogatni tudja, sőt a hallgatóknak lehe-
tőségük nyílhat részt venniük Kínában zajló, 
intenzív nyelvtanfolyamokon is – természete-
sen szintúgy az Intézet támogatásával.
Az Intézet számtalan rendezvénye színesíti 
az egyetem programkínálatát. Például külön-
böző izgalmas előadásokkal, rendezvények-
kel várják az egyetem hallgatóit, oktatóit, dol-

gozóit. A teljesség 
igénye nélkül lehe-
tőség nyílt már bepil-
lantani a kalligráfiá-
ba (a díszes kézírás 
művészetébe) vagy 
éppen a kínai orvos-
lás, az akupunktúra 
rejtelmeibe, vala-
mint az Intézet ok-
tatói főzőleckékkel 
is kedveskedtek már 
az egyetem polgára-
inak. Természetesen 
a kínai csomózást 
is bemutatták már, 
valamint a kínai te-
ázási szokások is 
rendre megjelennek 
a rendezvényeken.

Az aktuális eseményekről az egyetemi, illetve 
a városi közönség a Konfuciusz Intézet egye-
temi honlapján (www.konfuciusz.uni-miskolc.
hu), illetve 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 világá-
ba. Az Intézet az oktatás mellett előadásokat, illetve egyéb rendezvényeket szervez, hogy 
az érdeklődőket közelebbről is megismertesse az ázsiai ország hagyományaival.

Konfuciusz intézet 29
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30 Kultúra

Együtt a gazdaság szereplőivel
A Gazdaságtudományi Kar, a Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar, a Műsza-
ki Anyagtudományi Kar, valamint a 
Műszaki Földtudományi Kar seregnyi 
alap- és mesterképzését hirdeti meg 
duális formában is, ami által a Miskol-
ci Egyetem országos viszonylatban is 
élen jár a felsőoktatás duális reform-
jában. 
A duális képzést folytató hallgató 
tanulmányi idejének felét az egye-
temen tölti, ahol leendő szakmája 
elméleti alapjait sajátíthatja el, felét 
pedig egy fogadó cégnél, ahol tényleges 
munkakörnyezetben tehet szert a szakmá-
jában elengedhetetlen gyakorlati tapaszta-
latokra. A képzés résztvevője a választott 
céggel munkaszerződést köt, amely alapján 
fizetést kap, miközben – ha tanulmányi ered-
ményei megfelelők – az egyetemen hallgatói 
ösztöndíjban is részesül. A duális képzéssel 
minden szereplő jól jár: a fogadócég a maga 
tényleges igényeinek megfelelően formálhat-
ja saját munkaerő-utánpótlását, a hallgató 
pedig már egyetemi tanulmányai idején jöve-
delemhez, többéves munkatapasztalathoz, 
sőt stabil munkahelyhez juthat, ugyanis jó es-
éllyel bedolgozhatja magát fogadócégéhez.
A duális rendszer kiterjedt bevezetése Mi-
skolcon az egyetem folyamatosan erősödő, 
fejlődő ipari kapcsolati hálóján alapult – vagy-
is azon, hogy szép számmal vannak olyan 
cégek a régióban, amelyek bátran és bi-
zalommal fogadják az egyetem hallgatóit, és 
vállalják, hogy már az alapképzések szintjén 
is kooperálnak a felsőoktatási intézménnyel.

Az egyetem napjainkig 323 duális együtt-
működési megállapodást kötött, mégpedig 
több mint 130 céggel, többek között olyan 
nagyvállalatokkal, mint például a Bosch, a 
Takata, a BorsodChem, a Jabil vagy éppen a 
NEMAK. A szerződő vállalatok száma folyama-
tosan bővül – ahogy évről évre nő a duális kép-
zésre jelentkezők száma is: jelenleg több mint 
100 miskolci hallgató folytatja tanulmánya-
it duális formában.

Hagyomány – tapasztalat – minőség 
Miskolcon persze cseppet sem jelent új-
donságot, hogy az egyetem oktatási–ku-
tatási tevékenységeiben a gazdasági szféra 
szereplőivel kooperál. Az intézmény „iparos” 
hagyományai folytán az egyetemi–ipari kap-
csolatok tekintélyes múltra tekintenek vissza 
az Acélvárosban. Az együttműködés a megú-
jult, universitasszá fejlődött Miskolci Egyetem 
esetében sem korlátozódott kizárólag a ku-
tatás-fejlesztésre, hanem az oktatás szint-
jén is megjelent. Korábban például Robert 

Fotók: Kiss Viktor

30 Duális képzés

duáLis képZés

tanuLJ fiZetésért, BiZtos MunkaHeLyért!
A munkaerő-piacra lépő frissdiplomások – nem megalapozatlan – félelme, hogy a folyamatos 
innovációban lévő, profitorientáltan működő cégek azonnal használható gyakorlati tudást 
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 duá-
lis képzés végén a friss diploma több éves szakmai gyakorlattal párosul!
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Fotó: Kiss Viktor

Duális képzés 31

Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék alapult 
az egyetem Gépészmérnöki és Informati-
kai Karán, néhány éve pedig MOL Intézeti 
Tanszék jött létre a Műszaki Földtudományi 
Kar égisze alatt.
Miskolcon a duális jellegű képzés meg-
jelenése is megelőzte a duális képzések 
országos bevezetését: 2014-től ugyanis 
Bosch Lean Akadémia működik az egye-
temen, amely a Gazdaságtudományi Kar 
mesterszakos hallgatói számára teremtett le-
hetőséget, hogy duális jellegű képzés kereté-
ben sajátíthassák el a „lean” vállalatirányítá-
si-vállalatszervezési szemléletmódját.

Miskolcon ráadásul egy 2017-ben elstartolt 
európai uniós finanszírozású projekt kereté-
ben Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 
Központ jön létre, amely a hallgatók számára 
is új lehetőségeket fog teremteni.

Dolgozz nemzetközi nagyvállalatoknál – 
helyben!
A Miskolci Egyetem gazdasági környezete 
igen szerencsés azon szempontból, hogy az 
elmúlt években több nemzetközi nagyvállalat 
települt Borsodba (a japán Takata például 
2014-ben érkezett), és a cégek nem csupán a 
kutatás-fejlesztési projektek kapcsán működ-
nek együtt az egyetemmel, hanem a hallgatók 
számára is kiváló perspektívákat kínálnak. A 
Miskolci Egyetem hallgatói ugyanis a világ 
élvonalába tartozó, progresszív szemléletű 
cégeken belül szerezhetnek munkatapasz-
talatokat – és jó eséllyel munkahelyet is. A 
duális képzés tehát, amely minden eddiginél 
jobb lehetőséget teremt a helyben történő 
gyors, sőt már a diploma előtti állástalálásra, 
a jelentős potenciállal bíró északkelet-magya-
rországi régió értelmiségvonzó és értelmiség-
megtartó erejét is növelheti, ami nem utolsó 
szempont az országrész esetében.
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32 science for me

Az egyetemi éveink egyik legfon-
tosabb kérdése, hogy mennyiből 
is fogjuk tudni „megúszni”. Sokan 
hiszik, hogy az egyetemisták ingye-
nélők, de nem veszik azt már figye-
lembe, hogy mennyi kiadással is kell 
szembesülniük – a legtöbb esetben 
a családjaiknak – csak a minden-
napokat alapul véve. Lássuk csak, 
melyek azok a kiadások, amelyek-
kel nap mint nap szembesülnie kell 
egy egyetemistának: utazás (helyi, 
helyközi), lakhatás, étkezések, tan-
szerek, könyvtár. Ezekkel csak a 
legszükségesebb kiadásokat említettük, és 
még nem esett szó a szórakozásról, kirán-
dulásokról, amelyek igenis fontos részét te-
szik ki az egyetemista létnek. Hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ne csak a tanulásról szóljon az 
a 3-5-6-8-10 év, amelyet az egyetemen töl-
tünk, hanem élményekkel, ismertségekkel, 
barátokkal gazdagodva hagyjuk el az alma 
materünket. 
Nos, már nagyvonalakban tudjuk, hogy miket 
is kell figyelembe vennünk, így jöhet az, hogy 
mennyiért. Jöjjön egy kis összehasonlítás, 
hogy Miskolcon, illetve Budapesten mennyi is 
az annyi. Beszéljenek a számok!
Először is nézzük meg az utazást. Már a Bu-
dapestre való felutazás is egy jelentős össze-
get emészt fel, és amellett sem tekinthetünk 
el, hogy Budapesten nem tudsz érvényesülni 
a helyijáratos bérlet vagy jegyek nélkül. Ez-
zel szemben Miskolcra jóval kedvezőbbek a 
távolsági busz vagy vonatjegyek, természete-
sen a közelség miatt. Most pedig jöjjön a "de": 
nálunk az Egyetemváros kialakításának kö-
szönhetően, ha kollégista vagy, gyakorlatilag 
a héten két vonaljegyre van szükséged, ami 
600 Ft, mert minden igényedet kielégíti az 
Egyetemváros és környéke, így nem kell még 

csak helyijáratos bérletre sem beruháznod.
Már említésre került a kollégium, így folytas-
suk a lakhatás kérdésével. Egy jelentős érv 
lehet Miskolc mellett, hogy ha nem tudsz, 
vagy nem akarsz kollégiumot vagy albérle-
tet fizetni, akkor még a napi ingázáshoz is 
elfogadható távolságra van. Néhányan ezt 
az opciót is választjuk, de elterjedtebb a már 
említett koli, vagy albérlet. 
A kollégiumi díj Miskolcon 9000 Ft/hó. Csak 
ezt látva is elég jó lehetőségnek tűnhet, nem 
említve még azokat a sajátosságokat, ame-
lyek még kedvezőbbé teszik a kollégiumi éle-
tet. Az óráidra kb. 5 perc sétával elérhetsz, 
több vendéglátóipari egység található az 
Egyetemváros területén, a Lidl is kb. 5 perc 
sétára található a kollégiumoktól, és még 
sportolásra és bulizásra is van itt lehetősé-
ged helyben. Miskolcon egy átlag albérletet 
is tudsz bérelni akár 20-40000 Ft-ból egy 
hónapban. Ha ezt a lehetőséget választod, 
akkor azt kell szemügyre venned, hogy meny-
nyivel olcsóbb a megélhetés nálunk, mint Bu-
dapesten.
Egy fővárosi kollégium havi díja átlagosan 
15-20000 Ft, de azzal is kalkulálnunk kell, 
hogy szigorú felvételi eljárással szűrik meg 

dönts JóL! váLasZd MiskoLcot!
Most, a felnőtt élet kapujában izgatottan készülsz az érettségire, a felvételire, az egyetemi 
éveidre, azonban nem csak a leendő felsőoktatási intézményed nevét, rangját, képzéseit kell 
figyelembe venned (bár a Miskolci Egyetem ezekben is kiemelt eredményeket tud felmutatni), 
hanem azt is, hogy mi a legköltséghatékonyabb Neked és a családodnak. A következőkben 
e lehetőségek mérlegelésében próbálunk segíteni.

Gazdálkodj Okosan!32
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33science for me
a kollégiumra jogosult hall-
gatókat és sokan, akik sze-
retnének sem kapnak kollé-
giumi férőhelyet. Ha pedig 
nem kaptál kolit, vagy nem 
is akartál odamenni jön az 
albérlet. A 2017-es évben 
újabb áremelkedéseket mu-
tatott az ingatlanpiac, így 
egy budapesti ingatlan átlag 
albérlet ára 140000 Ft. Mis-
kolcon a nettó átlagfizetés a 
KSH adatai szerint 130000 
Ft, vidéken pedig még ala-
csonyabbak az értékek, ami 
azt jelenti, hogy az egyik 
családtag teljes fizetése 
sem fedezi teljesen a budapesti albérleti lak-
hatást.
Amennyiben ezek nem győztek volna meg 
az eddig látottak, akkor figyelmedbe ajánlom, 
hogy Miskolcon a könyvtár éves díja 1000 Ft, 
egy kiadós menü a Menzán 690 Ft, egy jó 
kávé vagy cappucino az óráid előtt 180-250 
Ft, és még moziba is tudsz menni 500 Ft-ért.
Az eddigieket alapul véve kijelenthető, hogy 
miskolci egyetemistának lenni jóval kedve-

zőbb anyagilag, mintha egy fővárosi egyete-
met választanál. 
Sokszor annyival kedvezőbb, hogy kevesebb 
a költsége egy miskolci önköltséges hallgató-
nak, mint egy budapesti államilag támogatott-
nak. Amint látjátok a lehetőségeitek adottak 
ahhoz, hogy egyetemi éveitek alatt ne csak 
az anyagiakon kelljen törni a fejeteket. 
Élj a lehetőségeiddel! Dönts jól! Válaszd Mis-
kolcot! Németh Niki

Válaszd Miskolcot! 33
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34 Hagyományaink

Intézményfejlesztési Tervünk kiemelt stratégi-
ai célként kezeli a tehetséggondozást, ezen 
belül is a hallgatók kutatói tevékenységének 
támogatását és a doktori (PhD) képzést.
A fejlett gazdaságok felismerték, hogy az 
oktatás és a kutatás olyan területek, ame-
lyeket fejleszteni szükséges a gazdaság 
versenyképességének növelése érdekében. 
A régió számára is kiemelten fontos az oktatás 
és a képzés területén a korábbinál intenzívebb 
tudásátadás és készségfejlesztés, valamint e 
tudásnak a gazdaságban történő alkalmazá-
sa. Az aktív kutatóhelyek és kutatói állások 
száma szoros összefüggésben van egy-
egy régió gazdasági teljesítőképességével, 
ezek fejlesztése tehát minden szempontból 
kívánatos. Egyetemünk célja a hosszútá-
von fenntartható kutatói utánpótlás-nevelési 
mechanizmusok fejlesztése és kialakítása kie-
melkedő képességű diákok és hallgatók be-
vezetésével a tudományos kutatói tevékeny-
ségekbe, támogatásuk biztosításával, amely-
nek segítségével a tehetségek egyéni fej-
lődési lehetőséget kapnak, és az oktatásban 
kialakulnak azok a folyamatok, amelyek a te-
hetségeket a kutatói pályák felé orientálják. 
A Műszaki Földtudományi Kar az elmúlt 
években közel 2,5 milliárd Ft értékben nyert 
el kutatási pályázatokat. A kar intézetei jelen-
leg is számos nagyszabású, változatos, több 
tématerületet lefedő hazai, illetve nemzetközi 
projektben vesznek részt, mint vezető part-
ner vagy mint konzorciumi tag.  Megtalálható 
köztük, a teljesség igénye nélkül, elárasztott 
bányatérségek kutatására, feltérképezésére 
alkalmas autonóm robot kifejlesztése, hidro-
geológiai ismeretanyag számbavétele eu-
rópai szinten, fémek kinyerésére alkalmas 
geotermális energia hasznosítási technoló-
gia létrehozása, nemzetközi szintű talajtani 
adatgyűjtő rendszer kialakítása is. Ennek az 
intenzív kutatási-fejlesztési és pályázati akti-
vitásának köszönhetően több mint 100 fő 

azon BSc és MSc hallgatóik száma, 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 működik. Az így létrehozott e-Bogár 
teljes mértékben környezetkímélő, ugyanak-
kor akár 140 km/h-val is képes közleked-
ni. Az Öntészeti Intézetben a kar oktatói és 
hallgatói közösen terveztek, méreteztek, 
majd prototípus öntéssel gyártottak alumíni-
um hajtóműházat egy később országos baj-
nokságot nyerő gokart számára.
A Gépészmérnöki és Informatikai Karon 
számos hallgatói-kutatói együttműködésben 
futó projekthez lehet csatlakozni, melyekben 
a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai 
szakterületek képviselői dolgoznak együtt. 
Kiemelt, nemzetközi sikereket is hozó projekt-
területeik: elektro- és pneumobil: elektromos 
kéziszerszámmal hajtott járművek, illetve 
környezetvédelmi szempontokra hangsúlyt 
helyező járműhajtások tervezése, építése és 
versenyeztetése (nemzetközi Aventics Pneu-
mobil versenyen első helyezés). Versenyautó 
építés: belsőégésű vagy villamos motorral 

Fotó: Kiss Viktor

Tehetséggondozás

teHetséggondoZás a MiskoLci egyeteMen
Egyetemünk, mint az észak-magyarországi régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye, 
elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tudományos után-
pótlás-nevelés iránt. Intézményünk az itt művelt tudományterületeken rendelkezik azokkal a 
szakmai kompetenciákkal és kutatási infrastruktúrával, amelyekkel mindez biztosítható.
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Fotó: Kiss Viktor

Kutatási Projektek 35

szerelt versenygokart és forma autók kifej-
lesztése (Go-Kart, Go-Bosch versenyen 
első helyezés). Robotépítés: labirintusban
közlekedő robotok kifejlesztése (Magyar 
Alkalmazott Mérnöki Tudományok verseny 
első helyezése). Szuperszámítógép mene-
dzselése: számítógép szerverek adott fe-
ladatokra optimalizált konfigurálása (egyik 
európai „First Prize” díjas a rangos Asia 
Student Supercomputer Challenge szu-
perszámítógép-versenyen).
Az Állam- és Jogtudományi Karon például kie-
melkedő teljesítményeket érnek el hallgatóink 
perbeszédversenyeken és az Országos 
Tudományos Diákköri megmérettetéseken, 
melynek eredményeként a 2017-es OTDK 
Miskolcon került megrendezésre.
A Gazdaságtudományi Kar számára rendkívül 
fontos a tehetséggondozás és a kutatás-fej-
lesztés. Tehetséges hallgatóinkat 16 külön-
böző típusú hazai és nemzetközi versenyre 
való felkészülésben támogattuk az elmúlt 
években, s ezeken a megmérettetéseken 
minden alkalommal az ország legjobbjaiként 
végeztek. A karon folyó kutatómunkában – 
elsősorban a Széchenyi 2020 programban 
– a társadalmi innováció területével össze-
függő kutatási folyamatok fejlesztése került a 
középpontba. Ezekbe a kutatómunkákba az 
arra nyitott hallgatóink is bekacsolódhatnak, 
és a tudományos értékű ismeretek megszer-
zésén felül a munkavégzés, munkaszervezés 
oldaláról is értékes tapasztalatokat szerezhet-
nek. Diákjaink komoly anyagi támogatásban 
részesülhetnek a különböző 
ösztöndíjaknak (pl. az MNB 27 
fő számára biztosít rendszeres 
ösztöndíjat) és programoknak 
köszönhetően. Jelentős számú 
hallgatónak tudjuk biztosítani 
a külföldre utazás lehetőségét, 
legyen szó akár egy-egy 
szakmai rendezvényről  vagy 
egy féléves tanulmányútról.
A Bölcsészettudományi Karon, 
ahol országosan egyedülálló 
pedagógiai módszertani köz-
pont működik, rendre fókusz-
ba kerülnek azok a pedagó-
giai innovációk, módszerek, 

amelyek egy nem-elit iskolai közegben is 
fokozni tudják az oktatás hatékonyságát. A 
BTK projektjei tehát a közoktatás megújí-
tásához is kapcsolódnak. A moern tár-
sadalomtudományi képzési és kutatási terüle-
tek, így pl. a szociológiai projekttevékeny-
ségek is jelentős mértékben hozzájárul-
nak a BTK társadalmi innovációt, regionális
felzárkózást megcélzó missziójához. Az 
országos angol és német fordítói versenyeken 
mindig jól szerepelnek az itt tanuló hallgatók.
Az Egészségügyi Karon szakterületek, illetve 
tematikák szerint kutatóműhelyeket hoz-
tunk létre, melyek keretében az érdeklődő, 
törekvő hallgatók  az oktatóik segítségével és 
támogatásával aktív tudományos tevékeny-
séget folytathatnak. A Nanobiotechnológiai
Kutatóműhely munkacsoportja a cukor-
betegség terápiájához kapcsolódóan, köldök-
zsinórból származó őssejtekkel végez kuta-
tásokat. Nemzetközi összehasonlító ku-
tatásokban is részt vesznek oktatóink és hall-
gatóink. Több éve zajlik a „Student Life Cohort 
in Europe” projekt keretén belül az egye-
temisták egészségmagatartásának hosz- 
szú távú vizsgálata, több európai ország 
felsőoktatási intézményének bevonásával. Az 
oroszországi Ural State University of Physical 
Culture egyetemmel való együttműködésünk 
során a gyermekek és fiatalok fizikai aktivi-
tásának, növekedésének, testi érésének vizs-
gálata zajlik. Mindezek mellett a közeljövőben 
szélesebb körű balneológiai és borászati jel-
legű kutatások elindítását is tervezzük.
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