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Anyagmérnök és vegyészmérnök duális jelentkezőket keres az ipar 

Anyagmérnöki és Vegyészmérnöki Duális Workshop – 2019. április 24. 

Friss diploma, sokéves szakmai tapasztalattal 

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara a duális képzést népszerűsítő, valamint a 
partnervállalatokat bemutató Anyagmérnöki és Vegyészmérnöki Duális Workshopot rendezett 
az anyagmérnöki és vegyészmérnöki képzés iránt érdeklődők számára 2019. április 24-én a 
Miskolci Egyetemen. A rendezvényen közel 100 fő vett részt: nagy számban érkeztek a képzés 
iránt érdeklődők, 17 partnervállalat jelent meg kiállítóként, valamint a duális képzésben már részt 
vevő hallgatóktól is kérdezhettek a leendő diákok. A rendezvényen a vendégek megismerkedhettek 
a Karhoz kapcsolódó, duális képzőhelyként működő partnervállalataink egy részével, az egyetemi 
oktatókkal, valamint a szakterületekhez kötődő, interaktív bemutatókon is részt vehettek. 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara az elsők között, és az egyik legnagyobb 
partnervállalati létszámmal indította duális képzését 2015/16 tanévben, jelenleg már 60 
partnercéggel van duális megállapodása a Karnak duális anyagmérnök BSc képzésre, ami 
kiemelkedően magas szám országos viszonylatban is. Az első duális hallgatóink már végeztek is, 
és a tapasztalataiknak, tudásuknak megfelelően már komoly szerepet töltenek be a vállalataiknál, 
nem okozott gondot számukra az elhelyezkedés. 

2019. szeptemberétől a már hagyományosnak mondható duális anyagmérnök alapképzés mellett 
a Karunk új képzésén, a vegyészmérnöki (duális) alapszakon is egy-egy vállalat 
munkaszerződésével a zsebükben kezdhetik meg egyetemi életüket a Karunkat választó diákok. Az 
ország nagy részét lefedő partnerhálózattal rendelkezünk, így Győrtől, Budapesten és Miskolcon át 
Szegedig és Sátoraljaújhelyig mindenhonnan várjuk a jelentkezőket. Külön ki kell emelnünk, hogy a 
vegyészmérnök képzést az ország vegyiparának a szívében indítjuk. 

A Kar képzéseit a továbbtanulási lapjukon bejelölő diákok duális képzésre a partnervállalatokhoz 
2019. május 31-ig jelentkezhetnek (a Kar honlapján vagy e-mailben) felvételi elbeszélgetésre.
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A duális képzés részeként a szorgalmi időszakot az egyetemen töltik a hallgatók (szeptember-
november, illetve február-április), majd a vizsgaidőszakban (december-január, május-június) valós 
ipari környezetben, valós problémákat megoldva a legjobb gyakorlati szakemberektől tanulják a 
szakmát. A végzéskor a duális képzésben részt vett mérnökök megfelelnek a fejvadászok korábban 
irreálisnak tűnő elvárásainak: friss diplomával, és sokéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a hallgatók a képzés során a partnervállalattól fizetést, az egyetemtől 
–tanulmányi eredménytől függően- tanulmányi ösztöndíjat kapnak, akkor kijelenthető, a duális 
képzést választva minden szempontból nyerő helyzetbe kerülhet a jelentkező.  

Karunkon kifejezetten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, melyre oktatóink sok figyelmet 
fordítanak, keresik, majd nevelik a tehetséget. Erre jó példa a márciusban megrendezett Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia, ahová az ország összes műszaki kara közül Karunknál csak 
egyetlen Karról jutott ki több dolgozat. Kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy az eredmények 
tekintetében Karunk (kis hallgatói létszáma ellenére is) országos 3. helyen végzett az 5db 1. 
helyezett, 3db 2. helyezett, 3db 3. helyezett és 4db különdíjas dolgozattal. Az egyik 1. helyezett 
dolgozatot egy 3. éves (korábban egy győri középiskolából egy győri duális partnerünket (NEMAK Győr 
Alumíniumöntöde Kft.) és a karunk öntészeti duális képzését választó) duális anyagmérnök hallgató 
készítette, bebizonyítva, hogy az egyetemi és a céges képzés összehangolásával kimagasló 
eredmények érhetőek el. 

A Műszaki Anyagtudományi Kar az Anyagmérnöki és Vegyészmérnöki Duális Workshopot követően 
április 30-án (kedd) is kinyitja a kapuit, ekkor a Nők a Tudományban Egyesület által életre hívott 
Lányok Napja programsorozat részeként középiskolás lányok számára szerveznek a mérnöki 
pályát népszerűsítő előadásokat, kísérleti bemutatókat. A Lányok Napja rendezvényen is 
tisztelettel várjuk Önöket! 

 

 

Miskolc, 2019. április 24. 
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