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Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a Faipari Mérnöki Kart 
nem kell bemutatni. Sokan ismerik a Kart és az Egyetemet – ismerik gazdag, több 
évtizedes, sőt, több évszázados hagyományairól, tudják, hogy ez az ország egyetlen 
faipari felsőoktatási intézménye, tudnak az itt felhalmozott tapasztalatról, tudás-
ról, értékekről. Sokan ismerik az Egyetem és a Kar különleges diákhagyományait 
is – az összetartást, a bajtársiasságot, a speciális balek-firma kapcsolatot, a szakes-
télyeket, és még sorolhatnám a példákat. Az itt végzettek közül sokan nosztalgi-
ával gondolnak Sopronra is, az ódon utcák, éttermek, kiskocsmák hangulatára, a 
kisvárosias, és mégis nyüzsgő és életteli, folyamatosan fejlődő városra – vagy éppen 
az azt körülvevő zöld környezetre, a dombokra, hegyekre, a Fertő-tóra – és persze a 
botanikus kertre, ahol mindig öröm volt megpihenni a tanulás fáradalmai között…

Azt már sokkal kevesebben tudják, hogy milyen komoly fejlődésen ment ke-
resztül a Kar az elmúlt két évtizedben. Míg a tevékenységünk gerincét továbbra is 
a faipar, a faanyagtudomány adja – amit a Kar neve is hordoz – mára jóval kiter-
jedtebb, szélesebb területet ölel fel a Faipari Mérnöki Kar. A faiparból kifejlődött, 
többirányú műszaki oktatás mellett ma már Karunk az ország egyik legfontosabb 
művészeti felsőoktatási intézménye (amelyet a HVG 2008-ban az első helyen 
rangsorolt), és egy nagyon dinamikusan fejlődő, népszerű informatikai oktatásnak 
is otthont adunk. Ezen a három terülen, összesen 7 alapszakon igyekszünk jól fel-
készült, magasan kvalifikált és széles látókörű szakembereket képezni.

A képzési terület kiszélesítése mellett azonban más irányban is fejlődik a Kar: 
folyamatosan igyekszünk lépést tartani a hihetetlenül felgyorsult műszaki fejlő-
déssel, és az új oktatási kihívásokkal is. A magas színvonalú szakmai képzés mellett 
egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatóink készségeit, motiváci-
óját, szemléletét is fejlesszük. Ennek érdekében nemrég nagyszabású tantervrefor-
mot kezdeményeztünk, melynek a célja a meglevő értékek megtartása mellett a 
hallgatók motivációjának a növelése, a nehéz műszaki tanulmányok elvégzésének 
a segítése, a diákok bevonása az egyetemi műhelymunkába – röviden, a jól képzett, 
motivált, gyakorlattal is rendelkező mérnökök, művészek, informatikusok felké-
szítése, képzése.

A következő oldalakon egy kis ízelítőt szeretnénk adni a soproni képzésekből, 
azok maradandó értékeiből és a változásokból. Be szeretnénk mutatni a soproni 
hallgatói lét érdekességeit, és néhányat a legsikeresebb hallgatóink, és a nálunk 
végzett mérnökök, szakemberek közül.

„A tehetség univerzális adottság. De rengeteg 
 bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: 

 merj a legjobb lenni!”

Paulo Coelho
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