
1. számú melléklet 

A teljes hallgatói életciklust lefedő szolgáltatások a régió szolgálatában 

 

Rugalmas tanulási útvonalak: 

 Felzárkóztató szemináriumok hirdetése: Bölcsészettudományi Kar: magyar szakon 

Helyesírás tárgyból; Műszaki Anyagtudományi Kar: BSc képzésben az első 

évfolyamon Fizika 0., valamint Laboratóriumi alapismeretek c. tárgy bevezetése a 

korábbi tapasztalatok alapján; Gazdaságtudományi Kar: Mikro- és Makroökonómia, 

Gazdaságmatematika; Műszaki Földtudományi Kar: Terplán program keretében 

indított felzárkóztatási foglalkozások; Gépészmérnöki és Informatikai Kar: A 2016-

ban elindult Terplán Zénó program keretében az elsőéves alapszakos hallgatók 

személyre szabott konzultációkon vehettek részt a kritikus - alapozó (matematika, 

fizika, mechanika és informatika területéhez kapcsolódó) - tárgyakból, melyek 

teljesítése szükséges a tanulmányi előrehaladáshoz, a 2017/18. tanév I. félévében  a 

„Dual Drive University” projekt támogatásával felzárkóztató órák indultak Analízis I., 

Ábrázoló geometria, Valószínűségszámítás és Programozás alapjai tárgyakból a duális 

és a hagyományos képzésben résztvevő hallgatók számára, a kari Hallgatói 

Önkormányzat 2014/15. tanév II. félévében hívta életre a „Tutor” programot, mely 

keretein belül kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező felsőbb éves hallgatók 

tartanak tutor órákat alsóbb éves hallgatótársaiknak. 

 Tanulássegítő kurzusok:  

o Egészségügyi Kar: Az Egészségügyi Kar részt vesz az EFOP-3.4.3-16-2016-00015 

számú "Főnix ME" - Megújuló Egyetem Felsőoktatási intézményi fejlesztések a 

felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

című projekt Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ kialakítása (1. részprojekt) 

projektelemének megvalósításában a sátoraljaújhelyi KFKK esetén az Egészségügyi 

gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány levelező képzésében, ahol 

rendszeres tanulássegítő kurzusok indításával támogatják a hallgatók tanulmányait. 

 Kedvezményes tanulmányi rend  

 Munkarend váltás kérelemre 

 Oktatók mentori tevékenysége, mentori konzultáció meghirdetése (fogyatékkal élők) 

 Kedvezményes vizsga: 

o Állam- és Jogtudományi Kar: Mind a jogász osztatlan, mind a többi alap- és 

mesterszakokhoz kapcsolódva vannak olyan tantárgyak, amelyek esetén lehetőség 

van félévközi számonkérésre, önkéntes zárthelyi dolgozat megírására, amely sikeres 

teljesítése esetén a hallgatók kedvezményes vizsgát tehetnek vagy megajánlott 

jegyet szerezhetnek. Így például Polgári eljárásjog 1.-3. tantárgyakból a hallgatók a 

féléves tananyagból írásban zárthelyi dolgozatot írhatnak, melynek eredményeként 

a jó (4) és jeles (5) érdemjegyek szerezhetők meg megajánlott jegyként. 

Alkotmányjog 2-3 tantárgyakból pedig a két fordulóból álló Alkotmányjogi 

versenyen történő sikeres részvétellel szerezhető megajánlott jegy. 

 Élsportolói mentor program: A Miskolci Egyetem évente pályázatot hirdet az 

intézményben tanuló élsportolók számára azzal a céllal, hogy segítse sportolói és 

tanulmányi feladataik összehangolását. Az élsportolói mentorprogramba a következő 

hallgatók pályázhatnak: Olimpiai kerettagok, Héraklész Csillagprogramban érintett 

hallgatók, az Olimpiai és Universiade sportágak korosztályos és válogatott sportolói, 

valamint az Egyetemi Világbajnokságokon érmet szerzők, Miskolci élvonalbeli 

sportcsapatokban versenyző hallgatók, Miskolci Egyetemet képviselve (MEAFC férfi 

kosárlabda NB I/B csapattag, MEFOB I.-III. helyezés) kiemelkedő sportteljesítményt 

nyújtó hallgatók. 
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 Gazdaságtudományi Kar: Pénzügyi kultúra tankönyv, Háztartás gazdálkodás oktatása, 

mentorálása: A projekt során hátrányos helyzetű egyetemi hallgatók tréningeken 

vesznek részt háztartás gazdálkodás, általános pénzgazdálkodás, etikett, érzékenyítés 

témakörében. A részt vevő hallgatók a program részeként továbbadják az ismereteiket a 

saját közösségükben. 

 A Miskolci Egyetemen egyes kurzusok keretében és szakokon az oktatók a tanulási 

eredmény célú oktatás támogatására hallgatói kompetenciaméréseket és fejlesztéseket 

végeznek. A kompetencia méréseket a Gazdaságtudományi Karon a Vienna Test 

Systemmel végzik, és a kompetencia fejlesztéseket Development Center formájában a 

Kar Kompetencia Laborjában végzik. 

 

Kritikus tantárgyak meghatározása:  

 Állam- és Jogtudományi Kar: A kritikus tárgyak vonatkozásában a tárgyfelelős 

részére a Kari Tanács javaslatokat tehet (pl. tananyag megírása, tananyag 

mennyiségének csökkentése stb.). Ezenkívül a római jog oktatásának átalakítása: A 

római jogi tárgyakból 2007–2012 között elért vizsgaeredményeket elemezve a 

következőket lehetett megállapítani. A vizsgáknál igen nagy volt az utóvizsgák aránya, 

az összes vizsgajegynek sokszor több mint a 2/3-a elégtelen volt. Emellett jellemző volt, 

hogy sokan meg sem próbálták a vizsgák letételét. E súlyos problémák megoldása 

céljából a római jog oktatása 2012 szeptemberétől jelentősen átalakult oly módon, hogy 

az addigi két-két tanegység (Római jog 1–2., valamint Római jogi gyakorlat 1–2.) 

helyett három-három tanegység (Római jog 1–3., valamint Római jogi gyakorlat 1–3.) 

került kialakításra. Ez a módosítás egyértelműen sikeresnek bizonyult, a hallgatók 

vizsgázási hajlandósága jelentősen nőtt, a CV-sek száma jelentősen csökkent. 

 Műszaki Anyagtudományi Kar: Az elemzések alapján kiderült, hogy a mechanika 

tantárgy teljesítése kiugróan rossz. A jelentős lemorzsolódás enyhítése érdekében a 

tantárgyra felkészítő, annak gyakorlati felhasználásának megértését segítő céllal 

szabadon választható tantárgyat indítottak. Eredmény: a szabadon választható tantárgyat 

felvevő és teljesítő hallgatók túlnyomó része a Mechanika tantárgyat is sikeresen 

teljesíti. A lemorzsolódás jelentősen csökkent. Valamint a Mechanika tantárgy 

mintatantervben való áthelyezésével különválasztották a Matematika II. és Mechanika 

tantárgyakat. Ennek következtében egyenletesebbé vált a hallgatók félévi terhelése. 

 Műszaki Földtudományi Kar: Az Elektrotechnika 4-5 évvel ezelőtt a műszaki 

földtudományi alapszakon a legrosszabb teljesítési aránnyal rendelkezett. A 2012/13-as 

tanévben 22% teljesítette a tárgyat első felvételre. A tárgyat oktató tanszékkel 

egyeztetések történtek, majd oktatóváltás és oktatási módszertan változtatás 

eredményére a tárgy teljesítési aránya jelentősen javult. A 2016/17-es tanévben az első 

felvételes teljesítési arányt ért el 85% és sokat javult a második, harmadik felvétel 

teljesítési aránya is. 

 

Kedvezmények a vizsgák során: 

 Állam- és Jogtudományi Kar: Az Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi tanszéke 

indokolt esetben lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy az előre meghatározott 

vizsgáztató helyett más tanszéki oktató végezze a vizsgáztatást. Az írásbeli vizsgák és 

zárthelyi dolgozatok vonatkozásában pedig a tanszékek teljes mértékben biztosítják a 

hallgatók számára a betekintési jogot. Az írásbeli vizsgadolgozatokat a hallgatók 

megtekinthetik, a helyes választ megismerhetik és kérdést tehetnek fel, javítási hiba 

esetén a korrekcióra sor kerül. 

 Bölcsészettudományi Kar: Egy vizsgaidőszakon belül az ismétlő javító, de a hallgató 

kérésére az első és a javítóvizsgát is, illetőleg minden szigorlatot és alapvizsgát legalább 
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kéttagú bizottság előtt kell lefolytatni. Javítóvizsga esetén a hallgató kérelmére a 

bizottságba az előző vizsgá(ka)t lefolytató oktató helyett más oktatót kell jelölni. Az 

írásbeli vizsga meghirdetésekor minden oktató különös figyelmet fordít arra, hogy a 

hallgatónak legyen lehetősége megismerni a javítókulcsot, s annak ismeretében kérheti a 

kapott vizsgajegy felülvizsgálatát. 

 Műszaki Anyagtudományi Kar: A hallgatók az írásbeli zárthelyi dolgozatokat, írásbeli 

vizsgadolgozatokat javítást követően megnézhetik, valamint 3 munkanapjuk van arra, 

hogy az eredmény ellen kifogással éljenek. 

 Műszaki Földtudományi Kar: A zárthelyi eredményeket, írásbeli vizsgaeredményeket 

az oktatók a tanszéki hirdetőtáblán, Neptun üzenetben, vagy a Moodle felületen 

keresztül teszik közzé a személyiségi jogok tiszteletben tartásával (név nélkül, Neptun 

kóddal). A hallgató számára az eredmény kihirdetését követő gyakorlaton, illetve 

munkaidőben az oktatónál biztosított a betekintési jog. 

 

Tehetséggondozás: 

 Tudományos Diákköri tevékenység (TDK) 

 Öntevékeny csoportok: Bölcsészettudományi Kar: Citromfa Politikai Műhely, a 

Jelenkorkutató Műhely, Pro Scientia Kör stb. 

 A hallgatók bekapcsolódnak az egyes intézetekben indított kutatásokba (pl. 

Bölcsészettudományi Kar: Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete projektjei), 

részt vesznek a vonatkozó konferenciák megszervezésében, lebonyolításában, továbbá a 

tudományos eredményeket reprezentáló fórumok megfelelő elérhetőségében. (pl. 

Bölcsészettudományi Kar: a Tanárképző Intézet által szervezett Taní-tani konferenciák 

stb.) 

 Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Korszerű anyagok és intelligens technológiák 

FIEK (Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ) létrehozása. Ide sorolható a kiemelt 

projektterületek munkájába történő bekapcsolódás. Például: Formula-autó építés:  

Belsőégésű vagy villamos motorral szerelt verseny-gokart és forma-autók kifejlesztése.; 

Pneumobil: Környezetvédelmi szempontokra hangsúlyt helyező technikai megoldások 

alkalmazása járműhajtások tervezésében.; Szuperszámítógép menedzselése: 

Számítógép-szerverek adott feladatokra optimalizált konfigurálása. 

 Demonstrátori pályázatok kiírása, a legjobb képességű hallgatók ilyen alkalmazása, 

tevékenységük Tanulmányi Emléklappal történő elismerése. 

 Szakkollégium: 

o Állam- és Jogtudományi Kar: Bruckner Győző Tehetséggondozó Szakkollégium: 

A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kialakításával magas szintű 

képzést nyújtson, hozzájárulva a kiemelkedő képességű hallgatók 

tehetséggondozásához, valamint támogassa az értelmiségi képzést a jogtudomány 

területén, ezzel együtt lehetőség szerint segítsen megállítani az értelmiségi réteg 

elvándorlását. 

o Műszaki Földtudományi Kar: A karon 2017 júniusában alakult meg a Természeti 

Erőforrások Kutatása és Hasznosítása Szakkollégium.  

o Egészségügyi Kar: A kar működteti a Selye János Szakkollégiumot, amely magas 

színvonalú szakmai programok nyújtásával elősegíti a tehetséggondozást, 

önképzést, a kiválasztott szakterületeken mélyebb ismeretek megszerzését, ezáltal 

vállalva részt a felelős magyar értelmiség nevelésében. 

o Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Terplán Zénó Szakkollégium: A „Terplán 

Zénó” Szakkollégium, Miskolci Egyetem célja, hogy a Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar művelt tudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, 
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alkotási vággyal rendelkező diákok számára magas szintű, minőségi kiegészítő 

szakmai képzést nyújtson. 

o Gazdaságtudományi Kar: Hantos Elemér Szakkollégium. A Szakkollégium célja, 

hogy a Gazdaságtudományi Kar képzései és tevékenységei által érintett 

tudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási vággyal rendelkező 

diákok számára magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson. 

 Nemzetközi szervezet hallgatói csoportjai: Műszaki Földtudományi Kar: A Karon 

négy nemzetközi szervezet hallgatói csoportja működik: AAPG (Amarican Association 

of Petroleum Geologists), SPE (Society of Pertoleum Engineers), EAGE (European 

Association of Geoscientists and Engineers), SEG (Society of Economic Geologists). E 

csoportok legalább két hónapos rendszerességgel tartanak szakmai programokat. A 

MOL által meghirdetett tehetséggondozó versenyeken (Uppp; Freshhh) is indulnak 

csapatok, melyek többször értek már el kimagasló eredményt (pl. Uppp győztes csapat 

2015-ben). 

 Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Nemzetközi projektmunka: Hallgatóink – 

külföldi hallgatókkal csoportmunkában - részt vehetnek iparvállalatok által kiadott 

mérnöki tervezési feladatok megoldásában. Ez az együttműködési forma a hallgatók 

angol nyelvű szakmai kommunikációját, a csoportban való együtt dolgozást, az ún. soft 

skill képességek fejlesztését segíti elő. A hallgatók teljesítményét képzésükön belül 

kredittel is jutalmazzuk, 2014-től a „Nemzetközi projektmunka” c. tárgy beszámítható a 

szabadon választható tárgyak közé.  

 Műszaki Földtudományi Kar: Nemzetközi szakmai versenyre való felkészülés a 

tématerülethez közvetlenül kapcsolódó tárgy esetében kiválthatja a tárgy teljesítését. 

Erre példa az AAPG Imperial Barrel Award verseny, amelyhez a felkészülés és 

részvétel a Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök mesterszakon a 3. féléves 

projekt feladat tárgyat válthatja ki. Szakmai tekintetben az SPE Miskolc Student 

Chapter szakmai öntevékeny csoport szervez Akadémiai órákat, melyeken hallgatók a 

hallgatóknak tartanak gyakorlati órákat különböző, főleg olajipari témákban. A Kőolaj 

és Földgáz Intézet szoros kapcsolatot ápol szakmai partnereivel, és ennek keretében 

minden tavasszal megrendezésre kerül az FGSZ Zrt. szakembereinek 

együttműködésével az FGSZ szakmai Nap a hallgatók számára. Már 20 éves 

hagyományra tekint vissza a geográfus hallgatók által szervezett GEOGRÁFUS 

NAPOK rendezvénysorozat, ahol a szakmai előadások mellet olyan már végzett és a 

munkaerőpiacon jelen lévő volt hallgatók is tartanak előadásokat, akik segíteni tudják a 

fiatalokat a konstruktív életvezetésben. Ezen, az évente megrendezésre kerülő 

programon, az Intézet valamennyi oktatója és hallgatója is részt vesz. 

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT elnevezésű alapítvány diplomaterv 

pályázatot ír ki minden évben, melyre jelentkezett hallgatók Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia keretein belül díjazásban részesülnek. A 

közösségfejlesztésben aktív szerepet játszanak a hazai és nemzetközi szakmai 

szervezetek helyi hallgatói tagozatai (pl. EAGE Miskolc Student Chapter). A Geofizikai 

és Térinformatikai Intézet mindig nagy hangsúlyt fektetett rá, hogy a hallgatókat 

bevonja a szakmai szervezetekbe (MGE, EAGE, OMBKE). 

 Műszaki Anyagtudományi Kar: A Műszaki Anyagtudományi Karon az oktatók és 

hallgatók számára egyaránt nyitott az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület, amelynek Egyetemi Osztálya a Miskolci Egyetem két karán (Műszaki 

Anyagtudományi Kar, Műszaki Földtudományi Kar) működik. Ezen szervezet keretében 

hallgatók, oktatók számára és velük együtt számos nem egyetemi rendezvényt 

szerveznek, részt vesznek közösségi programokban, társadalmi rendezvényeken, 

ünnepségeken. 
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Mentorálás: 

 A hátrányos helyzetű hallgatóink a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium segítségével 

részt vehetnek szakkollégiumi programban, melynek szerves része a hátrányos helyzetű 

hallgatók mentorálása és korrepetálása, melyben a Miskolci Egyetem oktatói 

rendszeresen részt vesznek. 

 Műszaki Anyagtudományi Kar: A nem szokványos egyetemi problémákkal is járó 

duális képzésben résztvevő hallgatók számára segítségképpen, duális kapcsolattartó 

fiatal Kollégát jelöltek ki minden specializáció esetében, akikhez bármikor fordulhatnak 

a diákok bármilyen problémával, akár egy középiskolai osztályfőnökhöz. A duális 

kapcsolattartók a duális hallgatókat minden félévben összehívják, és felkészítik őket a 

vállalati teendőkkel kapcsolatos kérdésekben.  

 Gazdaságtudományi Kar: A hallgatók vállalkozásindítási elképzeléseinek ösztönzését, 

vállalkozásindítási lépéseik segítését tűzte ki céljául a Vállalkozói Agora projekt. A 

projekt célja, hogy az új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező fiatalok 

felkészítése saját vállalkozásuk elindítására az üzleti tervük kialakításához nyújtott 

ismeret- és készségfejlesztéssel. Továbbá szakmai rendezvényekkel támogatják a 

sikeres vállalkozásindítást és működő vállalkozás vezetők tartanak előadásokat a 

hallgatóknak, továbbá képzést és mentorálást kapnak saját vállalkozási szándékuk 

támogatásához. 

 

A következő két táblázatból láthatjuk, hogy a 2015/16. tanévtől kezdődően, az előbbiekben 

kifejtett intézkedések hatására javult a tárgyat teljesített hallgatók száma, valamint többen 

szereztek diplomát a képzési időn belül, mint azon kívül (korábban ez fordítva történt). 

 

Tanév Képzési időn belül 

diplomát szerzett hallgatók 

száma 

Képzési időn kívüli 

diplomát szerzett hallgatók 

száma 

2012/13. 736 943 

2013/14. 685 764 

2014/15. 749 790 

2015/16. 744 605 

2016/17. 681 510 

2017/18. 664 442 

forrás: Neptun 

 

Félév Összes tárgyat 

felvett hallgatószám 

Teljesített  

2012/13/1 121752 87641 72% 

2012/13/2 107393 77354 72% 

2013/14/1 103379 76348 74% 

2013/14/2 92855 67127 72% 

2014/15/1 92128 67120 73% 

2014/15/2 85521 61155 72% 

2015/16/1 86986 63944 74% 

2015/16/2 77916 57851 74% 

2016/17/1 84066 63051 75% 

2016/17/2 73730 55558 75% 

2017/18/1 79283 59815 75% 

forrás: Neptun 


