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A Miskolci Egye-
tem Gépészmérnöki 
és Informatikai Karán 
minden év augusztusá-
nak utolsó szombatján 
hagyományosan ösz-
szegy�lnek a hajdani 
Nehézipari M�szaki 
Egyetem, illetve a Mis-
kolci Egyetem Gépész-
mérnöki Karának vég-
z�sei, kezdve a tíz éve 
végzettekt�l az arany-
diplomásokig, illetve 
az 55 éve végzettekig, 

hogy tájékozódjanak a volt egyetemükön történt válto-
zásokról. A volt dékánokkal együtt emlékezünk elhunyt 
oktatóinkról, diáktársainkról és tudományos tanácsko-
zás keretében mondják el az itt végzettek, amit a múlt és 
jelen eredményeir�l fontosnak tartanak. Minden évben 
ez alkalomból a GÉP cím� folyóiratban adunk összefog-
lalót Karunk, tanszékeink jelenlegi életér�l.

Tavaly ünnepeltük Miskolcon a Campus valamint a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar alapításának 60. 
évfordulóját. A Magyar Országgy�lés 1949. évi XXIII. 
Törvényében rendelte el, hogy „a fels�fokú m�szaki 
szakképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipa-
ri M�szaki Egyetemet kell létesíteni”. Így 1949-ben 
létrejött ez az egyetem, amely a Sopronból áttelepült 
Bánya- és Kohómérnöki Karból és a frissen alapított 
Gépészmérnöki Karból állt. 1950 februárjában jelölték 
ki az egyetem területét, majd megkezd�dött az építke-
zés, és 1951 �szén vette használatba a hallgatóság az 
els� tanulmányi épületeket. A Kar indulásakor csak a 
gépgyártástechnológiai szak létezett. El�ször 1953-ban 
kapták meg diplomájukat a végz�s hallgatók.

A Gépészmérnöki Kar az alapítása óta folyamatos 
változásokon ment és megy át, egy szervezeten belül a 
gépészmérnöki, az informatikai és a villamosmérnöki 
tudományokat is m�veli. 2006. július 1-jét�l a kar neve 
Gépészmérnöki és Informatikai Karra változott meg. A 
Kar arra törekszik, hogy képzése magas szint�, a gazda-
sági és társadalmi élet változásaihoz igazodó, korszer�, 
a min�ség folyamatos javítását alapkövetelménynek te-
kintve a fels�oktatási piacon jól értékesíthet�, gyakor-
latorientált legyen, és az ismeretek végzés után azon-

nal hasznosíthatóvá váljanak. Az oktatás tartalmának 
kialakításában a Kar egyensúlyra törekszik az id�tálló 
alapismeretek, a korszer� szakmai és gyakorlati életre 
közvetlen felkészülést segít� ismeretek és ezek alkalma-
zása között. 

 A 2005/2006-os tanévt�l kezd�d�en áttértünk a két-
ciklusos Bolognai-rendszerre, amelynek következtében 
megsz�ntek a korábbi egyetemi szint� képzések. Az el-
s�éves hallgatóink a bolognai rendszerben három, egy-
másra épül� szakaszból álló képzés valamelyikén kez-
dik a tanulmányi évet. A képzési programunkban kilenc 
alapszakon várjuk a továbbtanulni vágyókat: Energeti-
kai mérnöki alapszak, Gazdaságinformatikus alapszak, 
Gépészmérnöki alapszak, Ipari termék- és formatervez� 
mérnöki alapszak, Mechatronikai mérnöki alapszak, 
Mérnök informatikus alapszak, M�szaki menedzser 
alapszak, Programtervez� informatikus alapszak és Vil-
lamosmérnöki alapszak. A hét féléves képzés után hall-
gatóink BSc szint� diplomát szereznek. A második kép-
zési szakaszban jelenleg ötféle, négy féléves mesterszak 
közül választhatnak: Energetikai mérnöki mesterszak, 
Gépészmérnöki mesterszak, Logisztikai mérnöki mes-
terszak, Mechatronikai mérnöki mesterszak és Mérnök 
informatikus mesterszak. A tudományos (PhD) fokozat 
megszerzésére a Kar két doktori iskolájában – a Hatvany 
József Informatikai Tudományok Doktori Iskolában és a 
Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában – 
hazai és nemzetközi elismertség� oktatók részvételével 
van lehet�ség.

A Kar összetartó erejét er�sítik a Selmecbányáról 
származó évszázados hagyományok. A szakestélyek, a 
közösen végigküzdött tanulmányi évek és az itt szerzett 
kapcsolatok meghatározó jelent�ség�ek a Miskolcon 
végzett mérnökeink életében. 

Örömömre szolgál, hogy szeretettel és tisztelettel kö-
szönthetem volt gépészmérnök hallgatóinkat. Kívánom, 
hogy teljék örömük a találkozásokban, újítsák meg ösz-
szetartozásukat és vigyék hírét a több mint hat évtizedes 
fennállását ünnepl� karunknak.

Dr. Illés Béla
dékán
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