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A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

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 
néven működött Selmecbányán. Az első vi-
lágháború fájdalmas következményeként az 
Akadémia 1919-ben Sopronba menekült. Az 
1949. évi XXIII. törvény értelmében a Bánya-
mérnöki  Kar és a Kohómérnöki Kar Miskolcra 
költözött, és az itt alapított Gépészmérnöki 
Karhoz csatlakozott. Miskolc tehát 1949-ben 
befogadta az egyetemet, amely mára Miskol-
ci Egyetem néven kiteljesedett felsőoktatási 
intézménnyé, igazi universitasszá fejlődött. 
Az intézmény a következő hét karon és egy 
intézetben folytat ugyanis képzést: Műszaki 
Földtudományi, Műszaki Anyagtudományi, 
Gépészmérnöki és Informatikai, Állam- és 
Jogtudományi, Gazdaságtudományi, Bölcsé-
szettudományi és Egészségügyi Kar, valamint 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet.
Az alap-, osztatlan és mesterszakok gyakor-
latorientált, versenyképes képzést nyújtanak, 
amelyek révén a hallgatók piacképes tudást 

és diplomát szerezhetnek. Pozitív visszaiga-
zolás, hogy a térségben működő vállalatok 
és közintézmények egyaránt igényt tartanak 
az egyetem képzéseire, kifejezetten keresik 
annak végzett hallgatóit. Az egyetem jól kép-
zett szakemberei, világszínvonalú műszer-
parkja és laboratóriumai az oktatás mellett 
kutatási és fejlesztési célokat is szolgálnak. A 
Miskolci Egyetem élen járt az egyetemi kép-
zés duális reformjában is: négy kar számos 
szakján érhető el 2018-ban is duális képzés.
Az Egyetemvárosban a kikapcsolódáshoz és 
a sportoláshoz úgyszintén adottak a feltéte-
lek. A campus csaknem 100 hektáros területe, 
a gyönyörű Bükk hegység és Miskolc városa 
egyaránt páratlan lehetőséget kínál a szabad-
idő kellemes eltöltéséhez. Igazi kuriózum az 
évszázados selmeci hagyományokra épülő 
diákélet, amelyhez komoly segítséget nyújt a 
több mint 2000 hallgató elhelyezését lehetővé 
tevő Bolyai Kollégium. A hallgatók számára 
pótolhatatlan értékeket jelentenek azok a ba-
rátságok, amelyeket a selmeci hagyományok 
szellemében építhetnek tanáraikkal és hallga-
tótársaikkal. A Selmeci Diákhagyományokat 
2014-ben a Szellemi Kulturális Örökség Nem-
zeti Jegyzékére vette fel az Emberi Erőforrá-
sok 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 2019 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 hallgató-
ink sikeresen pályázhatnak államigazgatási, 
önkormányzati szervekhez és a gazdasági 
élet területén különféle cégekhez is. Végzett 
jogászaink jelentős számban találhatók a 
nem-klasszikus jogászi pályákon is: az Euró-
pai Unió intézményeiben, a politikai életben 
vagy akár az újságírásban. 
A kar által kiadott, három év alatt megszerez-
hető alapszakos oklevél (az igazságügyi- és a 
munkaügyi társadalombiztosítási igazgatási) 
ugyancsak széles körű elhelyezkedési lehe-
tőséget biztosít az igazságszolgáltatás és a 
közigazgatás valamennyi területén (például 
bíróságon, ügyészségen, ügyvédi irodában, 
adóhatóságnál, kormányhivatalnál), valamint 
a különböző cégeknél a munkaügyi osztályo-
kon vagy a nyugdíjfolyósító és társadalombiz-
tosítási szerveknél.

A két tanéves munkaügyi- és társadalombiz-
tosítási igazgatási mesterszakon végzettek 
központi, területi és helyi közigazgatási szer-
vekben vezetői, magas szintű irányítási, fel-
ügyeleti, ellenőrzési feladatokat láthatnak el, 
továbbá képesek lesznek a kollektív tárgya-
lás folyamatának előkészítésére, munkaügyi 
konfliktusok és viták felismerésére, vitaren-
dezési eszközök és eljárások alkalmazására.
A szintén két tanéves kriminológia mester-
képzési szak célja olyan jogi és társadalom-
tudományi felkészültséggel, interdiszcipli-
náris ismeretekkel rendelkező szakemberek 
képzése, akik képesek a bűnelkövetők társa-
dalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést 
szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő mun-
kakörök betöltésére.
Karunkon 2018-ban indult meg az angol 
nyelvű európai és nemzetközi üzleti jog mes-
terképzés, amely diplomával nemzetközi cé-
geknél is várják hallgatóinkat. A cél olyan jo-
gászok képzése, akik a már meglévő elméleti 
és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik 

az európai és nemzetközi 
üzleti-gazdasági joganya-
got, értik az európai uniós 
jog működési mechaniz-
musát, ismerik az európai 
integráción kívüli gazdasá-
gi folyamatok komplex jogi 
szabályozását. 
A sikeres érettségit köve-
tően két év alatt megsze-
rezhető jogi felsőoktatási 
szakképzéssel volt hallga-
tóink előadói, titkári, pénz-
ügyi, munkaügyi nyilván-
tartó, ügyfél-tájékoztató 
munkaköröket tölthetnek 
be. Fontos tudni, hogy a jogi 
felsőoktatási szakképzés 

áLLaM- és JogtudoMányi kar
Érdekel a jog vagy az igazgatás világa? Szeretnél verseny- és piacké-
pes diplomát szerezni? Az oklevél megszerzését követőn rövid időn be-
lől stabil, kiszámítható munkára vágysz? A nálunk szerzett diplomák kiváló 
elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak. A jelenlegi szakok közül karunk 
zászlóshajója az ötéves jogászképzés.
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elvégzése után a tanulmányait alapképzési 
szakon folytató hallgató addig megszerzett 
kreditjeinek legfeljebb 50%-át, jogászképzé-
sen pedig megszerzett kreditjeinek legfeljebb 
75 %-át beszámítja a kar. Így a jogász szak 
rövidebb idő alatt is elvégezhető.
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 
ingyenes, és a jogi tanulmányokkal párhuza-
mosan végezhető el.
Karunk a HVG Diploma különszámának fel-
mérése alapján az állam- és jogtudományi 
karok rangsorában oktatói kiválóság szem-
pontjából a jogi képzési területen a dobogó 
első fokán áll. Az Oktatási Hivatal adatai sze-
rint hallgatóink 2-3 hónap alatt tudnak elhe-
lyezkedni a munkaerő piacon.
Karunkon kivételes ösztöndíj lehetőségekkel 
élhetsz: IM Nemzeti Kiválósági Jogászösz-
töndíj (havi 60.000 Ft. 5 hónapon át, amely 
összegből akár a teljes önköltség is fedezhe-
tő), IM Tanulmányi Jogászösztöndíj, Primus 
Ösztöndíj. Az IM Jogászösztöndíj-progra-
mokra kizárólag a vidéki jogi karok nappali 
tagozatos jogász hallgatói pályázhatnak. Az 
I. évfolyam I. félévében a felvett hallgatók a 
felvételi pontszám alapján kapnak ösztöndí-
jat.
Minden képzésünk nappali és levelező tago-
zaton, állami ösztöndíjas és önköltséges kép-
zési formában is meghirdetésre kerül!

2019-ben választható képzések:

OSZTATLAN KÉPZÉS

Jogász mesterszak 

ALAPKÉPZÉS

Igazságügyi igazgatási alapszak

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazga-
tási alapszak

MESTERKÉPZÉS

Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazga-
tási mesterszak

Kriminológia mesterszak

Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvű)

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Jogi felsőoktatási szakképzés

A JOG A „DÖNTÉS MŰVÉSZETE”!
DÖNTS
• a gyakorlat-orientált képzések,
• akár a tandíjadat is fedező jogászösztön-

díjak
• és a kiváló professzorok mellett!

LEGYÉL TE IS A DÖNTÉS 
MŰVÉSZE!

Állam- és Jog-
tudományi Kar

Dékán: Prof. Dr. Csák Csilla
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros,
 A/6-os (jogász) épület, földszint 4–6.
Telefon: (46) 565-170
E-mail: jogdhiv@uni-miskolc.hu
Honlap: 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 Eras-
mus program keretében lehetőségük van 
részt venni többek között a kölni, trentói és 

pozsonyi zeneművészeti főiskola munkájá-
ban is. Külföldi utazásaink elsősorban kon-
certkörutak, verseny- és fesztiválrészvételek. 
Együtteseink jártak már Angliában, Franciaor-
szágban, Lengyelországban, Németország-
ban, Svájcban, Spanyolországban, Olaszor-
szágban és Szlovákiában is. Rendszeresen 
fogadunk világszerte elismert professzorokat 
egy-egy mesterkurzus megtartására, segít-
ségükkel több hallgatónk kapott ösztöndíjat 
külföldi főiskolákon. Rendszeresen tartanak 
nálunk kurzusokat hazai zeneművészeti főis-
kolák 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.

Bartók BéLa ZeneMűvésZeti intéZet
A miskolci zenetanárképzés 2016-ban ünnepelte fennállásának 50. 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

ME BBZI  6

MEGAZIN

2
018

. B
E
ISK

O
L
Á
Z
Á
S

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 7.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

7Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Speciális felvételi követelményt jelent a gya-
korlati és alkalmassági felvételi vizsga, mely-
nek anyaga megtalálható az intézet honlap-
ján.

2019-ben választható képzések:

OSZTATLAN KÉPZÉS

Szakirányok: zongora, gitár, hegedű, 
mélyhegedű, gordonka, gordon, furu-
lya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, 
fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, magánének, ének-zene- 
zeneismeret

ALAPKÉPZÉS

Alkotóművészet és muzikológia
Szakirányok: zeneelmélet, zeneismeret

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

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: bbzi.uni-miskolc.hu

ME BBZI 7
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Unod a matekot, de érdekel a történelem? 
A fizika könyvet sose veszed a kezedbe, 
de egy jó regényt alig tudsz letenni? Nem 
segített rajtad a periódusos rendszer, de 
szívesen segítenél másokon? Biológia 
helyett inkább nyelveket tanulnál? Ha bár-
mely kérdésre "igen" a válaszod, akkor itt 
a helyed, közöttünk, a bölcsészkaron!
Végzett hallgatóink diplomájukkal a biztos 
életpályát ígérő tanári hivatás mellett további 
izgalmas pályákra léphetnek: fordítók és tol-
mácsok, politikai elemzők és szociológusok, 
régészek vagy – például – német nyelvi pro-
jektreferensek lehetnek. Karunk végzett hall-
gatói szép számmal dolgoznak az országos 
és a helyi médiában mint szerkesztők, mint 
újságírók vagy éppen mint riporterek. A böl-
csészkar oktatói a tudományos életpályára is 
felkészítik a legtehetségesebbeket: több volt 
diákunk mára az MTA kutatójaként dolgozik. 
Mindemellett a bölcsészek – s ezt friss és 
objektív vizsgálatok igazolják – nyelvtudásuk, 
széleskörű műveltségük, illetve kritikai gon-
dolkodásuk, problémamegoldó-képességük 
révén az üzleti szférában is remekül megáll-
ják a helyüket. A gazdasági élet szereplői is 

igénylik ugyanis azokat a kom-
petenciákat, amelyeket a böl-
csész- és a BTK-n szintúgy zajló 
társadalomtudományi képzések 
fejlesztenek. 
A BTK nemzetközi kapcsolatai 
révén a bölcsészhallgatóknak 
tanulmányaik során lehetőségük 
nyílik külföldi részképzésben is 
részt venniük. Granada  Krak-
kó, Nápoly vagy Róma? Néhány 
város azok közül, amelyek évről 
évre várják a kar hallgatóit.
Közel a legjobb, mert a miskolci 
bölcsészkaron a legjobb oktatók-

tól lehet tanulni, ezt mutatja évek óta a HVG 
oktatói kiválósági ragsora. Közel a legjobb, 
mert nem kell külföldre utazni, ha idegen nyel-
ven szeretne valaki tanulni. És közel a legjobb, 
hiszen több mint 40 szakból választhat az, aki 
ide jelentkezik.

2019-ben választható képzések:

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

• angol nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- 
és etikatanár

• angol nyelv és kultúra tanára – földrajztanár

• angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár

• angol nyelv és kultúra tanára – média-, moz-
gókép- és kommunikációtanár

• angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv 
és kultúra tanára

BöLcsésZettudoMányi kar
Képzések széles – és folyamatosan megújuló – palettájával, állami ösztön-
díjas férőhelyekkel, családias, barátságos környezettel, valamint számos, 
a kreatív fiatalok kibontakozását elősegítő lehetőséggel vár Téged is
a miskolci bölcsészkar. A BTK 2019-es képzési kínálata a hagyományos 
bölcsészeti szakoktól a pedagógusképzésen át egészen a modern tár-
sadalomtudományi területekig terjed.
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• angol nyelv és kultúra tanára – történelem- 
tanár és állampolgári ismeretek tanára

• földrajztanár – erkölcstan- és etikatanár

• földrajztanár – magyartanár

• földrajztanár – média-, mozgókép- és kom-
munikációtanár

• földrajztanár – német nyelv és kultúra tanára

• földrajztanár – történelemtanár és állampol-
gári ismeretek tanára

• magyartanár – erkölcstan- és etikatanár

• magyartanár – média-, mozgókép- és kom-
munikációtanár

• magyartanár – német nyelv és kultúra tanára

• magyartanár – történelemtanár és állampol-
gári ismeretek tanára

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár – 
erkölcstan- és etikatanár

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár – 
német nyelv és kultúra tanára

• média-, mozgókép- és kommunikációtanár 
– történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára

• német nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- 
és etikatanár

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

• történelemtanár és állampolgári isme-
retek tanára – erkölcstan- és etikatanár

ALAPKÉPZÉS

• anglisztika
• germanisztika
• magyar
• politikatudományok
• szabad bölcsészet
• szociális munka
• szociológia
• történelem
• régészet

MESTERKÉPZÉS

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

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS 

(2, 4 vagy 5 féléves képzések diplomásoknak)

• angol nyelv és kultúra tanára
• erkölcstan- és etikatanár
• földrajztanár
• magyartanár
• német nyelv és kultúra tanára
• média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára
• egészségügyi tanár
• közgazdász tanár (vállalkozási ismeretek)

Képzési palettánk a jelentkezési határidőig 
további szakokkal bővülhet. Érdemes tehát

figyelni a felvi.hu oldalt!

VIVÁT BÖLCSÉSZ!

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 
folyamatosan növekvő tendenciát mutat, 
népszerűségünket pedig növeli, hogy a 
hallgatóink szinte mindannyian államilag 
finanszírozott képzésben vesznek részt.
Az egészségtudományi képzéseinket a cam-
pus területén lévő impozáns épületünkben 
kialakított modern kutatólabor-infrastruktúra 
és a gyakorlati képzést támogató korszerű 
gyakorlótermek, valamint gyakorló kórházak 
segítik.
A kötelező ismeretanyag elsajátításán túl az 
önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, törek-
vő hallgatóinkat elhivatott tanáraik vonják be 
különböző kutatásaikba, hiszen értékrendünk 
alapköve a minőségi értelmiségi képzés, ezen 
belül is a tehetséggondozás. A középiskolá-
ban megmutatkozó tehetségek felkarolását 
tehetségútlevél programmal, míg a felsőbb 
éves hallgatóknak a tudományos kutatások 
világába való bekapcsolódását tudományos 
diákköri konferenciákon való részvétellel tá-
mogatjuk.

A kar szoros kapcsolatot tart fenn az ország 
egészségügyi felsőoktatási intézményeivel, 
szakmai szervezeteivel, valamint a hasonló 
képzést végző külföldi intézményekkel. Az 
Erasmus+ program keretében külföldi intéz-
ményekben is lehetőségük nyílik hallgató-
inknak nemzetközi szintű ismeretszerzésre, 
tapasztalatgyűjtésre.
Az egészségügyi diplomások iránt nagy a 
kereslet, határainkon belül és kívül egyaránt 
várják őket a munkahelyek.

2019-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Egészségügyi gondozás és prevenció 
(szakirány: védőnő)
Végzett védőnőink – a százéves, hungarikum-
ként számon tartott, Magyar Örökség Díjas 
Védőnői Szolgálat tradícióinak megfelelően – 
az egészségügyi alapellátásban, oktatási in-
tézményekben és családvédelmi szolgálatok-
nál elhelyezkedve az egészségvédelemben, 

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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az anya-, csecsemő- és gyermekgondozás 
területén, illetve az iskola-egészségügyben 
folytatnak egészségfejlesztő munkát. 
A társadalmi felelősségvállalás jegyében a 
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara az or-
szágban elsőként indított levelező formában 
védőnőképzést Sátoraljaújhelyen, Kihelyezett 
Felsőoktatási 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 mozgásterápi-
ával foglalkozó diplomás szakemberek kibo-
csátására hivatott, akik megelőző, gyógyító 
és rehabilitációs tevékenységet végeznek. 
Munkájuk kulcsfontosságú a fizikumunk 
egészségének megőrzésében, fejlesztésé-
ben és helyreállításában – javítva ezzel az 
élet minőségén.

Ápolás és betegellátás (szakirány: ápoló)
A képzés célja olyan szakemberek képzé-
se, akik képesek az egészségügyi és 
szociális ellátás valamennyi szintjén 
a megelőző, gyógyító, gondozó és 
rehabilitációs munkában önálló fele-
lősséggel részt venni. 

Egészségügyi szervező (specializáció: 
egészségturizmus-szervező)
Az egészségturizmus-szervezők a világ 
azon nagy trendjéhez kapcsolódóan nyúj-
tanak szolgáltatást, amely arra a kérdésre 
épül: „Hogyan tudok egészséges, boldog 
lenni?” A Karunkon végzett hallgatók az 
egészséggel kapcsolatos utazások meg-
szervezésében, az egészségügyi és egész-
ségturisztikai intézményekben, rekreációs és 

wellness-szolgáltatóknál, valamint a falusi és 
ökoturizmus területén végeznek szervezői és 
koordináló feladatokat.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

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

MESTERKÉPZÉS

Egészségügyi tanár
Az alapszakokon végzett hallgatóknak a 
mesterszakok közvetlen továbbtanulási lehe-
tőséget biztosítanak. Karunkon – a Bölcsé-
szettudományi Karral közös szervezésben 
– 2017-től egészségügyi tanár mesterképzés 
keretében van mód egyetemi diplomát sze-

rezni. (A képzésre a BTK-n lehet 
jelentkezni.)

Egész s égügy i 
Kar

Dékán: Dr. Kiss-Tóth Emőke
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
B/3–B/4-es épület
Telefon: (46) 565-111
E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Honlap: ek.uni-miskolc.hu
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Szeretnél piacképes diplomát szerezni 
Magyarország egyik legszebb egyetemi 
campusán? Érdekel, hogy miért forog a 
világ a pénz körül? Kreatív vagy és kom-
munikatív? Akkor itt a helyed! Legyél Te is 
miskolci közgazdász!

Versenyképes szeretnél lenni a munkaerő-pi-
acon? Tanulj korszerű laboratóriumainkban, 
ahol üzleti szimulációk (banki és tőzsdei 
szimulációs játékok, marketing, munkaszer-
vezési és ergonómiai szimulációk) és szoft-
verek (SAP, MatLab térökonometriai, ArcGIS 
térinformatikai, SPSS statisztikai szoftverek) 
alkalmazására is megtanítunk. Minőségi ok-
tatás, magas színvonal és felkészült tanárok 
várnak. 
A gyakorlati képzés egyik legjelentősebb 
mérföldköve a DUÁLIS KÉPZÉS bevezetése, 
amelyen alapszakos és mesterszakos hallga-
tóként is tanulhatsz. A régió és az ország kü-
lönböző pontjain található nagy-, közép-, és 
kisvállalatok életébe bekapcsolódva szerez-
heted meg a jól fizető állásokhoz szükséges 
gyakorlati tapasztalatokat, emellett a képzés 
teljes ideje alatt fizetést is kapsz a tanulásért. 
Fontos számunkra a hallgatók nyelvtanulá-
sának támogatása. Ingyenes általános nyelvi 
órák (heti 4 óra), valamint ingyenes szaknyel-
vi órák (heti 4 óra egy éven keresztül) kere-
tében fejlesztheted nyelvtudásodat. Emellett 
minden évben több mint 30 tantárgyat idegen 
nyelven, elsősorban angolul tanulhatsz. 
A határtalan fejlődés garantált, hiszen a nagy-
részt ERASMUS+ mobilitással támogatott 
külföldi részképzések és szakmai gyakorlat 
keretében Európa és a világ több országában, 
Thaiföldtől Németországon, Franciaországon 
és Olaszországon keresztül Kolumbiáig, erő-
sítheted nyelvtudásod, szakmai készségeidet 
és kapcsolatteremtő képességedet. Immár 
3 kontinensen, összesen 52 külföldi part-
nerrel egyetemmel rendelkezünk a világ 22 

országában. Angol nyelvű MBA képzésünkre 
közel száz külföldi hallgató jelentkezett, de 
angol nyelvű doktori (Ph.D) képzést is kíná-
lunk az érdeklődőknek.
A képzés anyagi támogatására számos lehe-
tőség biztosított. Jelentős ösztöndíjakat nyer-
hetsz, valamint a duális képzési és gyakornoki 
programok során jövedelemre tehetsz szert. 
Az alapképzésbe csatornázható felsőoktatási 
szakképzés állami támogatása szintén jelen-
tős anyagi támogatást tesz lehetővé.
A hallgatók szakmai fejlődésének fontos tá-
mogatója a Hantos Elemér Szakkollégium, 
mely kiválósági műhelyként segíti a legtehet-
ségesebb hallgatók bekapcsolódását a hazai 
és nemzetközi kutatási projektekbe, szakmai 
versenyekbe. 
Végzős diákjainkat is segítjük az elhelyezke-
désben: munkaerő-piaci tréninget, kompeten-
ciamenedzselést és karrier-tanácsadást nyúj-
tunk számukra. Hallgatók és oktatók között
közvetlen a kapcsolat a csapatépítő trénin-
geknek, közös szakmai napoknak, kirándu-
lásoknak és szakestélyeknek köszönhetően.

gaZdaságtudoMányi kar
A Gazdaságtudományi Kar egyike azoknak a képzőhelyeknek, amelyek a 
legszélesebb kínálatot nyújtják az üzleti jellegű képzések területén. Képzé-
seink gyakorlatorientáltságát a munkaerő-piac is elismeri, ezt jól bizonyítja, 
hogy nemzetközi nagyvállalatok, kereskedelmi bankok és költségvetési szervek 
egyaránt szívesen alkalmazzák végzett hallgatóinkat.
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2019-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Emberi erőforrások 
A munkaügy, humán erőforrás területére kép-
zünk szakembereket, akik képesek a mun-
kaerő toborzását, kiválasztását és felvételét 
lebonyolítani. 

Gazdálkodási és menedzsment
A vállalati folyamatok tervezésére, elemzésé-
re, értékelésére, összehangolására, szerve-
zésére, korszerűsítésére képezünk szakem-
bereket.

Kereskedelem és marketing
A hallgatók képessé válnak az üzleti szféra, a 
vállalkozások tevékenységének, a szerveze-
tek működésének marketingfunkcióihoz kötő-
dő munkakörök ellátására.

Nemzetközi gazdálkodás
Az itt végzettek a gazdálkodó szer-
vezetek, intézmények külgazdasági 
kapcsolatait és tranzakcióit irányítják.

Pénzügy és számvitel
A végzettjeink banki ügyintéző, befek-
tetési tanácsadó, biztosítási menedzser, 
elemző közgazdász, kontroller, könyvvizsgáló 
asszisztens, revizor munkakörökben tudnak 
elhelyezkedni.

Turizmus-vendéglátás
A turizmus és a vendéglátás területén dolgo-
zó, irányító, szervező szakembereket kép-
zünk 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: gtk.uni-miskolc.hu
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Karunk célja, hogy hallgatóinak gyakor-
latorientált képzést és versenyképes tu-
dást biztosítson. Mind a műszaki, mind 
az informatikai képzéseinket magas 
szakmai színvonal jellemzi. Szakjaink 
olyan képzettségeket adnak, amelyek az 
ipar és a gazdaság szélesebb területein 
is felhasználhatók, és hosszú távú szak-
mai karriert biztosítanak végzettjeinknek. 
Hallgatóink számos nemzetközi és hazai szak-
mai versenyen dobogós helyezést értek el.
A kar erős szálakkal kötődik a műszaki és 
informatikai terület vállalataihoz, fog-
lalkoztatóihoz. Az együttműködő ipari 
vállalatok száma évről évre növekszik, 
a kapcsolat kiterjed többek között a kö-
zös oktatásra és az ösztöndíjak támo-
gatására. Szinte az összes szakunkon 
lehetőség van duális képzési részvé-
telre is, melynek nagy előnye, hogy a 
hallgatók párhuzamosan kapnak ipari 
és egyetemi képzést. A duális képzés 
keretében közel 80 ipari céggel állunk 
együttműködésben, melyek között nagy 
multinacionális cégek és kisebb hazai 
vállalkozások is megtalálhatóak.

A kar széleskörű nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkezik, a 
gépészmérnöki és a mérnökin-
formatikus mesterképzési szako-
kon angol nyelvű képzés is folyik. 
Az Erasmus kari csereprogra-
mok keretében számos külföldi 
társintézményben van lehetőség 
hallgatói mobilitásra.  A karon 
több hallgatói-kutatói együttmű-
ködésben futó projekthez lehet 
csatlakozni, melyekben a gépé-
szeti, villamosmérnöki és infor-
matikai szakterületek képviselői 
dolgoznak együtt. A kiemelt nem-

zetközi sikereket is hozó hallgatói projektte-
rületek: Formula Student, Go-Kart Go-Bosch, 
elektromobil, pneumobil és szuperszámító-
gép versenyek.
Megalapításra került a Terplán Zénó Szakkol-
légium, amely sikeresen működik kiemelkedő 
hallgatói érdeklődés mellett. Pályázati támo-
gatással még hatékonyabban tudjuk támo-
gatni hallgatóink szakmai tanulmányútjait, va-
lamint a tudományos pálya iránt érdeklődők 
konferenciákon, hallgatói versenyeken való 
részvételének költségeit.

gépésZMérnöki és inforMatikai kar

ME GÉIK14

Az alapításának 70. évfordulóját ünneplő Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar országosan elismert, vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai 
képzési területen. Ezen területek mindegyikén a vállalatok kimagasló lehe-
tőségekkel várják végzett hallgatóinkat. Mérnökeink keresettek a foglalkoz-
tatók körében: a HVG felmérései szerint a munkaadók és a fejvadász cé-
gek értékelése alapján a GÉIK dobogós helyet foglal el e kategóriában.
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2019-ben választható képzések:

Többségük duális formában (:D ) is választható!

ALAPKÉPZÉS

Energetikai mérnöki :D

Gazdaságinformatikus 

Gépészmérnöki :D

Ipari termék- és formatervező mérnöki :D

Járműmérnöki :D

Logisztikai mérnöki :D

Mechatronikai mérnöki :D

Mérnökinformatikus :D

Műszaki menedzser :D

Programtervező informatikus :D

Villamosmérnöki :D

MESTERKÉPZÉS

Energetikai mérnöki :D

Gépészmérnöki :D

Logisztikai mérnöki :D

Mechatronikai mérnöki :D

Mérnökinformatikus :D

Villamosmérnöki :D

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Felsőfokú rendszergazda mérnökinformati-
kus-asszisztens

ALAPKÉPZÉSEK

Gépészmérnöki 
és Informatikai 

Kar
Dékán: Dr. Siménfalvi Zoltán
Cím: 3515 Miskolc–Egyetemváros, 
C/1-es épület, I. em.
Telefon: (46) 565-131 
E-mail: geik@uni-miskolc.hu
Honlap: gepesz.uni-miskolc.hu
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Végzett hallgatóinkat a fémiparban műkö-
dő alapanyaggyártó, öntő, hőkezelő,
képlékenyalakító vállalatok, a polimer-
alapanyag-gyártó és -feldolgozó üzemek,
vegyiművek, gumiipari, energetikai, épí-
tőanyag-ipari, mikroelektronikai anyago-
kat gyártó cégek alkalmazzák. Mérnök
növendékeink a megszerzett elméleti
és gyakorlati tudásukra támaszkodva ki-
válóan megállják a helyüket Magyaror-
szág gazdaságának húzóágazataiban:
a járműiparban és a vegyiparban.
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 szint-
úgy 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 világ-
űrben) lehet magas hőmérsékleten fém- és 
félvezető egykristályokat növeszteni. 
A vegyészmérnökök létfontosságú szerepet 
játszanak minden iparágban, a mai világban 

semmi sem lehetséges vegyi anyagok nélkül: 
például az autóiparban a színezés, a rozsdá-
sodás elleni védelem; a szintetikus élelmisze-
rek gyártása; a kőolajszármazékok további 
vegyipari feldolgozása; az üvegházhatás el-
leni küzdelem.
Karunk számos kiváló ipari kapcsolattal ren-
delkezik: a NEMAK, a Robert Bosch, a FémAlk,
a Le Belier, a Wescast, a Wanhua-Borsod-
Chem, a MOL Petrolkémia, a Joyson, a Kiss 
Cégcsoport, a Wienerberger, az AES- Tisza 
Erőmű, az Ibiden, az Arconic-Köfém, az ISD 
Dunaferr, az Ózdi Acélművek, az AUDI, és az 
Inotal. Európa (Németország, Franciaország, 
Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország), vala-
mint az USA, Kanada és Japán több rangos 
felsőoktatási intézményével is jó szakmai 
kapcsolatban állunk.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy országosan 
elsők között indítottuk el 2015-ben duális kép-
zésünket, partnereink száma 60 feletti, amely 
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 Aranyé-
rem kitüntetést. Műszaki 
Tudományi Szekcióban az 
eddig kiosztott Aranyérmek 
közel ötödét hallgatónk 
kapta meg, mellyel karunk 
kiemelkedik a hazai felsőok-
tatási intézmények közül.
Hallgatóink nemcsak a tanul-
mányokban, hanem a sport-
ban is sikeresek: Nagy Mik-
lós fekvenyomó világbajnok, 
Sikora Emőke nemzetközi 
kupákban is játszó, utánpót-
lás 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 anyagmérnö-
keinket. 2019-től vegyészmérnök-képzés is indul.
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2019-ben választ-
ható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Anyagmérnök
Az anyagmérnökök 
az anyagok – fémek, 
kerámiák, műanya-
gok – előállítási mód-
szereinek, szerkeze-
tének és tulajdonsá-
gainak ismerői. Új 
eljárásokat fejleszte-
nek, korszerű szer-
kezetű anyagokat 
terveznek, gyárta-
nak, és felhaszná-
lási lehetőségeiket 
kutatják.

Specializációk (változhat): fémtechnológia 
(metallurgiai és felülettechnikai) (duális és ha-
gyományos), hőkezelés és képlékenyalakítás 
(duális és hagyományos), járműipari öntészeti 
és öntészeti (duális és hagyományos), metal-
lurgia és képlékenyalakítás (duális), polimer 
és vegyipari technológiák (duális és hagyo-
mányos), hőenergia és szilikáttechnológia 
(duális és hagyományos)

Vegyészmérnök
A vegyészmérnöki szakterület a fizika, a ké-
mia, az élettudományok (beleértve a bioké-
miai és mikrobiológiai ismereteket is) és a 
matematika ötvözésével állítja elő és ala-
kítja át a vegyi anyagokat és az ener-
giát.

MESTERKÉPZÉS

Anyagmérnök
Mérnökeink az anyagok (fémek és ötvö-
zeteik, kerámiák és szilikátok, polimerek és 
műanyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, 
viselkedésével foglalkozó tudományokban 
szerzett ismereteik által képesek technológiák 
tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesz-
tési feladatok ellátására.
Specializációk: szilikátmérnöki, polimermér-
nöki, 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 
fémtechnológiai

Mind az anyagmérnöki, mind a kohómérnöki 
mesterképzéshez kötődik kiegészítő specia-
lizáció. Kiegészítő specializációk: anyagvizs-

gálati és nanotechnológiai, környezet-
védelmi és hulladékgazdálkodási, 

minőségirányítási, archeometal-
lurgiai

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: mak.uni-miskolc.hu
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Szeretnél egy kihívásokkal teli, érdekes 
mérnöki szakmát? 
Szeretnéd a munkád változatos környezet-
ben (terep, labor, tervezőasztal) végezni?
Olyan képzést keresel, amely egyedülálló 
az országban?
Szeretnél a társadalmunkat-gazdaságun-
kat érintő legnagyobb kihívássokkal úgy, 
mint a klímaváltozással, nyersanyagok, 
természeti erőforrások, energiaforrások 
gazdaságos környezetbarát kitermelésével 
hasznosításával, újrahasznosításával fog-
lalkozni?
Netán a geoinformatika világa érdekel? 
Szeretnél megoldásokat találni, kifejleszteni 
vízkészletünk, talajaink megóvására, az 
élő és épített környezetünk vizsgálatára?

Ha bármelyikre IGEN a válaszod, akkor a Mű-
szaki Földtudományi Kar alap- és mesterkép-
zési szakjain a helyed!

A környezetileg is fenntartható fejlődés meg-
határozó elemei a természeti erőforrások, az 
ásványi nyersanyagok, az energiahordozók, 
a víz és a természeti környezet. Ezek felku-
tatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása 
és kezelése, magas szintű mérnöki ismere-
teket igényel. A kar sajátossága hogy itt, a 
föld- és környezettudományok természettu-
dományi alapjaira építve a műszaki-gyakor-
lati megvalósításhoz is megfelelő ismereteket 
szereznek a hallgatók. 

Karunk ipari partnerei között megtalálunk 
nagy múltú hazai és nemzetközi vállalatokat 
is, mint például (a teljesség igénye nélkül) a 
MOL Nyrt., Chnoin Zrt., KITE Zrt., Lassels-
berger Hungária Kft., BPI Group Hungary Kft., 
Colas Északkő Kft., Joyson Safety Systems 
Hungary Kft. és a Mátrai Erőmű Zrt.

2016-tól alapszakjaink mindegyike elérhető 
duális formában is. 

MűsZaki föLdtudoMányi kar

ME MFK18

Közel 300 éves tapasztalattal rendelkező egyetemi képzés a jövő mér-
nökeiért! Add meg Te a választ a XXI. század legnagyobb természeti-kör-
nyezeti mérnöki kihívásaira!
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2019-ben választható képzések:

ALAPKÉPZÉS

Műszaki földtudományi 
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 kutatások, a föld 
mélyében rejlő ásványkincsek, ha meg aka-
rod tudni, hogyan lehet ezeket kitermelni, fel-
dolgozni és hasznosítani, ha olyan szakmát 
szeretnél, melyet csak a Miskolci Egyetemen 
oktatnak hazánkban.

Környezetmérnöki 
A karon olyan környezetmérnökök képzése 
folyik, akik az ipari termelés, illetve a telepü-
lés-üzemeltetés különböző területein jelentke-
ző környezeti veszélyeket képesek felismerni, 
kezelni, illetve technológiai megoldásokat 
kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, 
ártalmatlanítására.

Specializációk: geokörnyezeti, környezettech-
nikai

Mikor válaszd? 
Ha igényes vagy a környezetedre, ha 
felismerted, hogy az ipar termelése 
nélkül az emberi civilizáció nem mű-
ködik, viszont az ezzel járó környezeti 
veszélyeket minimálisra akarod csök-
kenteni. Ha késztetést érzel új, hulla-
dékszegény technológiák megismerésé-
re, alkalmazására.

Földrajz 
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 megérteni világunkat, 
hogy miként alakul ki a természeti környezet, 
és az hogyan függ össze a társadalmi-gazda-
sági jelenségekkel, érdeklődsz a térbeliség 
elemzése és térképi ábrázolása, valamint a 
természeti-társadalmi problémák megoldása 
iránt.

MESTERKÉPZÉS

A mesterszakok közvetlen továbbtanulást biz-
tosítanak az alapszakokon végzett hallgatók-
nak, de jelentkezhetnek rájuk máshol végzett, 
műszaki vagy természettudományi diplomá-
val rendelkezők is. 

Bánya- és geotechnikai mérnöki

Földtudományi mérnöki

Geográfus

Hidrogeológus mérnöki 

Környezetmérnöki

Olaj- és gázmérnöki

Olajmérnöki

Szénhidrogénkutató földtudo-
mányi mérnöki

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: 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. 
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22 One step 

A Miskolci Egyetem jogutód-intézménye az 
egykori, még 1735-ben alapított Selmecbá-
nyai Akadémiának, amelynek karait csaknem 
70 éve, Selmecbányáról Sopronon át sodorta 
Miskolcra a történelem. Ám nem csupán az 
ősi karokat és a hagyományos egyetemi kép-
zéseket fogadta be Miskolc városa, hanem 
azt az egyedülálló diákhagyomány-rendszert
is, amelynek alapja a néhai selmeci 
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 köte-
lező, ám aki vállalja, hogy megkeresztelkedik 

a diákhagyományok szerint, és elvégzi az 
ehhez szükséges feladatait, vagyis részt 
vesz az ún. balekoktatáson, majd teljesíti 
a szükséges balekvizsgát – amelynek cél-
ja sohasem a fiatalok megalázása(!) –, nap 
mint nap egy erős és összetartó közösség 
részeként élheti meg egyetemi éveit, ame-
lyek során minden segítséget megkaphat 
majd azoktól a felsőbb évesektől, akik ta-
nulmányai elején bevezették a selmeci diák-
hagyományok rendszerébe. Ami a segítsé-
get és a folyamatos támogatást illeti, különö-
sen fontos a „keresztszülők” szerepe, hiszen 
valamennyi „pogány” – tehát frissen felvett, 
így még meg nem keresztelt diák –, aki a ha-
gyományőrzés útját választja, idővel kereszt-
szülőket választ magának a régebben megke-
resztelkedett hallgatók, az ún. Firmák sorából.

„Ha seLMec Hív” 
diákHagyoMányok a MiskoLci egyeteMen
A Miskolci Egyetemen máig élnek és virágoznak a több száz éves gyökerű selmecbányai 
diákhagyományok, amelyek különleges és életre szóló élményekkel gazdagíthatják a 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.

Örökség22
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23One step
A selmeci hagyományok szerinti szakesté-
lyek különleges atmoszférája semmi máshoz 
sem fogható élményt nyújt, ahogy a számos 
selmecbányai kirándulás is, amelyre a ha-
gyományőrző társaságok várják időről időre 
a jelentkezőket, de úgyszintén kuriózumsze-
rű például a szalamander, vagyis a végzős 
hallgatók fáklyás felvonulása. A selmeci 
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 UNES-
CO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékére.
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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 törté-
nelmi 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 kikapcso-
lódásra.
Ugyanakkor a magyar középkor emlékeit 
is fellelhetjük Miskolcon, egész pontosan 
Diósgyőrben. A város egyik fő büszkesége 

ugyanis a diósgyőri vár, amely 
a fénykorát még Nagy Lajos 
királysága idején élte. A magyar-
országi gótikus várépítészet 
gyöngyszeme egyébként immár
felújított állapotában fogadhat-
ja látogatóit. És ha már Diósgyőr:
a város egyik fontos jelképe 
maga futballcsapat, amelyet egy 
országszerte egyedülálló miliő 
vesz körül.
A DVTK mára lényegében a mis-
kolci, sőt a borsodi mindennapi
kultúra és identitás fontos ténye-
zőjévé 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 különle-
ges 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 várják a 
fiatalságot.
A folyamatosan szépülő történelmi belváros 
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 hallgatókat, hogy ne maradjanak a 
hét valamennyi napján az Egyetemvárosban,
hanem nyissanak, és fedezzék fel maguknak 
a városnak, Miskolcnak a világát is.
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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 2018/2019-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, póker-
asztal 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 (meafc.hu) és a Miskolci Egyetem 
Sportirodáját (sport.uni-miskolc.hu), ahol min-
den fontos információt megtudhattok nem csu-
pán a kiváló eredményekről, hanem a szolgál-
tatásokról, 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 Intézete immár 5. éve várja azokat a hallgatókat, oktatókat, 
egyetemi polgárokat, akik szeretnének kínai nyelvet tanulni, és bepillantást nyerni a kínai kultúra 
világába. Az Intézet az oktatás mellett előadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, 
hogy az érdeklődőket közelebbről is megismertesse az ázsiai ország hagyományaival.

Konfuciusz intézet 29

Fotó : Kiss ViktorMEGAZIN
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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 e-
séllyel bedolgozhatja magát fogadócégéhez.
A duális rendszer kiterjedt bevezetése Mis-
kolcon 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 több száz duális kép-
zési együttműködési megállapodást kötött,
mégpedig több mint 130 céggel, többek 
között olyan nagyvállalatokkal, mint például
a Bosch, a Joyson, a BorsodChem, a Jabil
vagy éppen a NEMAK. A szerződő válla-
latok száma folyamatosan bővül – ahogy 
évről évre nő a duális képzésekre jelent-
kezők száma is: jelenleg több mint 100 mis-
kolci hallgató folytatja tanulmányait duá-
lis 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-

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

jén is megjelent. Korábban például Robert 
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 teremt le-
hetőséget, hogy duális jellegű képzés kereté-
ben sajátíthassák el a „lean” vállalatirányítási
-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 nagy-
vállalat települt Borsodba (az egykori Takata,
a mai nevén Joyson például 2014-ben ér-
kezett), s a cégek nem csupán a kutatás-fej-
lesztési projektek kapcsán működnek együtt 
az egyetemmel, hanem a hallgatók számára 
is kiváló perspektívákat kínálnak. A Miskolci 
Egyetem hallgatói ugyanis a világ élvonalá-
ba tartozó, progresszív szemléletű cége-
ken belül szerezhetnek munkatapasztalato-
kat – 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-ma-
gyarországi régió értelmiségvonzó és értelmi-
ségmegtartó erejét is növelheti, ami nem utol-
só szempont az országrész esetében.
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32 science for me Számolj!

Gondolkozz!

Jelentkezz!

A lakhatás egy 
egyetemista 
legnagyobb költsége. 
Az albérleteden 
Miskolcon évente 
több mint fél millió 
forintot spórolhatsz.

Milyen szolgáltatásokat kínál neked a Miskolci 

Egyetem? Színvonalas kollégiumokat, számtalan 

sportolási lehetőséget, Menzát, sok-sok büfét, 

postát, könyvtárat, pezsgő kulturális életet. 

Egy igazi fesztivál várost!

Az Egyetemváros egy igazi 
város a városban! Bármilyen 
szolgáltatást megkaphatsz 
néhány perces sétára.

Ugyanazért a minőségű 
diplomáért Miskolcon jóval 
kevesebbet kell fizetned!

felveteli.uni-miskolc.hu unimiskolc@miskolci_egyetem
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MAGYARORSZÁG EGYETLEN IGAZI CAMPUSA!

Miskolcon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy

valamennyi kollégiumba jelentkezőt el tudjuk helyezni olcsón 

színvonalas ellátás mellett 2 és 4 ágyas szobákban. Amivel ismét 

súlyos összegeket tudsz megspórolni és a tanulmányaidra, 

vagy a szórakozásodra fordítani!

KORLÁTLAN 
KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY

Kutass velünk!

A Miskolci Egyetem tudományos munkás-
sága éppúgy szerteágazó, ahogy oktatási 
tevékenysége is: a hét egyetemi karon futó 
kutatási programok a műszaki, illetve ter-
mészettudományos területektől az egész-
ségtudományokon át egészen a humán és 
társadalomtudományokig terjednek.
Egyetemünkön adottak azok a főbb fókusz-
területek, amelyek köré a meghatározó kuta-
tási tevékenységek szerveződnek. A műszaki 
karoknál a hangsúly az ország és az észak-
kelet-magyarországi régió gazdaságfejlődé-
se szempontjából releváns területekre került, 
vagyis a kiemelt kutatások a járműipar és a 
kapcsolódó gépipar, a környezetipar és az 
energetika, illetve az informatika-elektronika 
területére koncentrálódnak. Kiemelhetjük, 
hogy európai szinten is unikális és releváns 
kutatások zajlanak Miskolcon a természeti 
erőforrások felkutatására, feltárására, vala-
mint felhasználására vonatkozólag. Remek 
példát jelentenek a felszín alatti vizekkel fog-
lalkozó, európai léptékben is jelentős kutatá-
sok.

Az egyetemi fejlesztések terén 2017-ben 
újabb mérföldkövet jelentett a Felsőoktatá-
si és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) 
„alapkőletétele” is. Az új innovációs központ 
korszerű anyagok, modern anyagtechnoló-
giák, intelligens irányítási és automatizálási 
rendszerek kifejlesztésére fog fókuszálni.
A humán- és társadalomtudományi karok ki-
emelt kutatási projektjei a regionális társadal-
mi felzárkózás széles körű céljai mentén fo-
galmazódnak meg. Jogászok, közgazdászok, 
bölcsészek és egészségügyi szakemberek 
ma több, közösen megpályázott és elnyert, 

a társadalmi innovációt előmoz-
dítani, illetve támogatni hivatott 
EFOP projektben dolgoznak 
együtt eredményesen.
A hallgatók akár a kutatási pro-
jektekben is részt vehetnek – a 
mérnökhallgatók éppúgy, mint 
például a pedagógusjelöltek –, 
de az uniós finanszírozású kuta-
tási pályázatoktól függetlenül is 
belefoghatnak az érdeklődésük-
nek megfelelő témakörök kuta-
tásába, eredményeiket pedig az 
évről évre megrendezett TDK, 
illetve OTDK keretében prezen-
tálhatják.

kutass veLünk!
tudoMányos kutatások a MiskoLci egyeteMen

Az egyetemek nemcsak a felsőfokú képzésnek, az oktatásnak, hanem a tudományos kutatás-
nak, az innovációs folyamatoknak is fontos központjai, ennek megfelelően a Miskolci Egyete-
men is komoly kutatási projektek zajlanak, amelyek lehetőséget teremtenek a hallgatók számára,
hogy bekapcsolódva a tudományos munkába elinduljanak a kutatói pályán, és hogy külön-
leges ösztöndíj-lehetőségek is megnyíljanak előttük ezáltal.

Fotók: Kiss Viktor
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33science for meSzámolj!
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34 Hagyományaink

As the knowledge center in Northern 
Hungary and an internationally ap-
preciated educational institution, the 
University of Miskolc aims to preser-
ve the region’s intellectual heritage 
as well as to educate generations of 
professionals. The university is loca-
ted in a unique and spacious cam-
pus which is the home of more than 
10 thousand students and 600 lectu-
rers and researchers. This beautiful 
natural environment includes cut-
ting-edge laboratories, lecture halls, 
workshops, dormitories and facilities 
for sport, culture and entertainment.
Tradition combined with novel directions in re-
search and education result not only in a large 
number of professional awards, but also in an 
increasing interest of foreign and Hungarian 
students who pursue studies at the highest 
academic level at the University of Miskolc. 
Graduates of the university acquire exceptio-
nal skills during their studies and gain jobs at 
a wide variety of employers. Miskolc with its 
more than 150 thousand inhabitants is a tradi-
tional industrial city, the cultural and economic 
centre of the region. Our university welcomes 
all purposeful and motivated students who 
aim to study in a traditional still modern and 
fresh academic environment.

Faculty of Earth Science and Engineering
The Faculty offers versatile and unique 
degree programmes to the students, thanks to 
the outstanding infrastructural and academic 
background. Our Faculty carries out research 
and trains engineers in the following areas: 
locating, exploiting and processing natural re-
sources, preserving the natural environment 
as well as managing and decreasing the im-
pact of our civilization on the environment. 
With the acquired knowledge, our graduates 

design, exploit, prepare and locate raw mate-
rials, energy resources and water supplies as 
well as carry out geological research.

Faculty of Materials Science and Engine-
ering
Facing the constantly changing demands of 
economy and industry the faculty focuses on 
the following research and educational activi-
ties: ceramics and silicate technology, nano-
technology, polymer technology, quality cont-
rol, energy management, technology of the 
chemical industry and metallurgy offering full 
degree programs at MSc and PhD levels to 
its students. In addition to fundamental know-
ledge related to the structure and properties 
of materials, students acquire various mate-
rial technologies during their studies.

Faculty of Mechanical Engineering and In-
formatics
The Faculty of Mechanical Engineering and 
Informatics is a modern engineering faculty 
of multidisciplinary nature. The Faculty offers 
two MSc programs and two PhD programs 
in English. Building on the Faculty’s six and 
a half decades of experience, all staff mem-

tHe caMpus of knowLedge and coMMunity spirit
The University of Miskolc is the leading higher education institution and academic cenrer in the 
region of Northern Hungary. The history of the university can be traced back to 1735, when 
the world’s first technical higher education institution, the Selmecbánya School of Mining and 
Metallurgy was established. Naturally, the institution has undergone substantial changes in 
almost 300 years, but the philosophy has remained unchanged..

University of Miskolc34

MEGAZIN

2
018

. B
E
ISK

O
L
Á
Z
Á
S

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 7.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fo
tó

: u
ni

-m
isk

o
lc

.h
u



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

- - - - - - - - - -

bers aim to provide prac-
tice oriented education 
based on broad theoretical 
background. The faculty 
has strong relationship with 
many industrial partners 
of the region to involve up-
to-date technologies and 
trends into our educational 
and research activities.

Faculty of Economics
The Faculty of Economics 
offers high standard Master 
and PhD degree program-
mes in English language in 
accordance with the Bolog-
na System to prospective students. We not 
only provide the  theoretical foundations of 
economics but we also put emphasis on imp-
roving our students’ business skills through 
the Faculty’s active and extensive relations 
with industry leaders and top companies. The 
major areas of research include Business In-
formation Management, Business Economics, 
Corporate Strategy, Economic Theory, Mana-
gement, Marketing and Spatial Economics.

Faculty of Arts
The Faculty of Arts is one of the youngest 
faculties of the university offering studies in 
humanities and social sciences. At present,

the Faculty runs 11 bachelor programmes, 
17 master programmes, one advanced voca-
tional training programme, 18 post-graduate 
specialist training programmes and one doc-
toral school. The academic research portfolio 
relies on three pillars: classical humanities, 
social sciences and educational science. It 
provides the generation of the 21st century 
with state-of-the-art, easily utilizable know-
ledge.

The city…
Miskolc is the fourth largest city in Hungary 
by population and is the administrative, eco-
nomic, educational and scientific center of 

the region of Nort-
hern Hungary. The 
thousands of years 
of history, culture 
and natural poten-
tial of the city reveal 
a number of unique 
values, which find 
their way into the 
everyday lives of 
those who live on 
or visit the city. Mis-
kolc and the region 
of Northern Hungary 
are among the areas 
in the country with 
the most develop-
ment potential.
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fb.com/unimiskolc

@miskolci_egyetem

Nyílt napoka Miskolci Egyetemen!


