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A gólyatábortól a diplomaosztásig…

Augusztus elején megér-
kezik a várva-várt érte-
sítés: felvettek az egye-
temre. A levélben néhány 
hasznos információ. Az 
els� id�pont: augusztus 
utolsó napjaiban gólya-
tábor az els�évesek szá-
mára, ahol sok tudnivalót 
hallanak, megismerked-

nek a Miskolci Egyetem 1735 óta számított történetével, 
a diákhagyományokkal, a balek-, firma- korsó-, szalag- 
és gy�r�avató, a hagyományápoló, a szakirányválasztó 
szakestélyek szabályaival. A Hallgatói Önkormányzat és 
a Valétabizottságok tagjai az „oktatók”. A karok hallgatói  
a saját „egyen pólójukban” feszítenek, ismerkednek egy-
mással és az Egyetemmel.

A tanévnyitó el�tti napon be-
iratkoznak, kézhez kapják lec-
kekönyvüket, amelybe egyete-
mi éveik teljesítményét jegyzik 
majd be. A kari tanévnyitón 
bemutatkoznak a Kar és a tan-
székek vezet�i, a Kar dékánja 
egyetemi polgárrá fogadja a 
hallgatókat. Sok-sok kézfogás, 
bízva abban, hogy a diploma-
osztón is találkozunk és ott is 
kezet foghatunk. Ezután kez-
d�dhet a tanulás…

Mit kínál a Gépészmérnöki és Informatikai Kar?

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon kilenc alapsza-
kon, öt mesterszakon és a szakokon választható számos 
szakirányon folyik a képzés, részben azzal a céllal, hogy 
minden diák a szívének legkedvesebb területen tanuljon, 
továbbá azzal a szándékkal, hogy mind a közelünkben 
lév� vállalatoknál, de távolabb - esetleg külföldön is - jól 
fizet� munkát vállalhasson.

1. Alapképzési szakok a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Karán (BSc)

1. 1  GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK

Az ipar és a gazdaság csak-
nem minden területéhez kap-
csolódó, legáltalánosabb, szé-
les kör� érvényesülést kínáló 
szak. A szak célja olyan gé-
pészmérnökök képzése, akik 
az általános gépészeti ismere-
tek birtokában gépek és gép-
rendszerek, termel� üzemek 

speciális gyártási és szerelési ismereteit elsajátítva a vá-
lasztott szakiránynak megfelel� területen képessé válnak 
a kor követelményeihez illeszked� gépészeti feladatok 
megoldására. BSc (Bachelor of Sciences) alapképzési 
szinten végzett mérnökeink MSc (Master of Sciences) 
mesterszinten folytathatják tanulmányaikat, így kell� 
gyakorlat után képessé válnak gépek és berendezések, 
technológiai, termelési és értékesítési folyamatok terve-
zésére, termel� egységek irányítására, magas szint� ku-
tató-fejleszt� tevékenységre. 

Mérnöki modellezés szakirány

A mérnöki modellezés szakirány célja a gépészmérnöki 
tudományok alapjait szélesít� mester szint� tárgyak kí-
nálatával felkészíteni a szakirányt választó hallgatókat 
a mesterképzésre. Képesek matematikai és mechanikai 
ismereteik révén véges elemes modellek alkotására, a 
szükséges számítások elvégzésére, valamint a gépi szer-
kezetekben el�forduló mechanizmusokkal kapcsolatos 
kinematikai feladatok megoldására. A gépészeti alap-
tárgyakra kiterjed� alapismereteik révén alkalmasak a 
konstrukciós és a technológiai kérdések megoldásában 
való közrem�ködésre. 

Anyagtechnológiai szakirány

A szakirány keretében a f� hangsúly az összefoglaló né-
ven a mechanikai technológiák által lefedett területek 
oktatására kerül. Külön kiemelésre érdemes a korszer� 
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megmunkálási és alakító eljárások, a h�- és felületkeze-
lés témaköre. A számítógépes technológiai tervezés okta-
tása mellett a korszer� nemfémes anyagok ismertetésére 
és a min�ségbiztosítási elvárásokra is kitérünk. A tágabb 
értelemben vett tervezés és gyártás minden területén 
hasznosítható ismereteket nyújtunk.

Gépgyártástechnológia szakirány

A szakirány feladata olyan mérnökök képzése, akik a gé-
pészmérnökképzés általános céljaival összhangban a gé-
pipari alkatrész- és szerszámgyártás, valamint a szerelés 
technológiai folyamatainak tervezése, szervezése, irányí-
tása, korszer�sítése területén felmerül� feladatok els�-
sorban gyakorlati megoldására készülnek fel, de képesek 
gyártóeszközök tervezéseire és a m�szaki fejlesztés és 
kutatás átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátásá-
ra is. A gépgyártástechnológiai szakirányon végzett gé-
pészmérnök irányító szerepet tölthet be a gyártástervezés 
és irányítás, a gyártóeszköztervezés, gyártórendszerek 
telepítése és üzemeltetése, a termelésirányítás és min�-
ségbiztosítás területén. Elhelyezkedhet vállalatoknál, cé-
geknél és kutató intézetekben, de felkészült lehet önálló 
vállalkozások irányítására is.

Géptervez� szakirány

A szakirány a tervez�és két elváló, de mégis összefügg� 
területére készít fel: az általános géptervezés és a termék-
tervezés alapjait fekteti le, vagyis tervez�mérnököket 
képez. A szakirány tág ismeretkörben ad meghatározó, 
integrált tudást: a mérnök az alapvet� tervezési feladatok 
megoldására felkészít� tervezésmódszertani tárgyakon 
túl a korszer� szerszámgépek alkalmazási lehet�ségeit is 
megismeri, betekintést nyer a design alapjai és a korsze-
r� zajvédelem témakörébe is. A géptervez� szakirányon 
végzett gépészmérnök a mérnöki tervezési és irányítási 
feladatokon túl a gyártás területén is megállja a helyét. 
Elhelyezkedhet vállalatoknál, cégeknél, de felkészült 
lehet önálló vállalkozások irányítására is. A kapcsolódó 
mesterképzési szakokon elmélyítve tudását, bonyolult 
tervezési feladatokra is alkalmassá válik, mind üzemi, 
mind magas szint� kutató intézeti elhelyezkedési lehet�-
ség is nyitva áll a végzett mérnök számára.

Létesítményszerel� és üzemeltet� szakirány

Célunk olyan gépészmérnökök képzése, akik alapvet�en 
környezett�l elválasztott terekben végbemen� folyamatok-
hoz berendezéseket, készülékeket, üzemeket, létesítménye-
ket képesek gyártani, szerelni, karbantartani és üzemeltetni. 
A szakirányon a klasszikus vegyipari gépészeti tantárgyak 
mellett megismerkedhetnek az anyagkiválasztás, az acél-
szerkezeti tervezés alapjaival és több végeselemes szimu-
lációs programrendszer alkalmazásával.
A szakirányon végzett mérnökök irányítani, gyártani, 
ellen�rizni és üzemeltetni tudnak olyan berendezéseket, 

készülékeket, ill. ezekb�l álló üzemeket, technológiákat, 
amelyekben a folyamatok alapvet�en környezett�l elzárt 
terekben mennek végbe. Megismerkednek a létesítmé-
nyek acélszerkezeteivel, a gyárépítés és helyszíni szere-
lés eljárásaival, külön ismereteket szereznek a korszer� 
karbantartás követelményeir�l. A létesítményszerel� és 
üzemeltet� szakirányon végzett gépészmérnökre szinte 
minden munkahelyen szükség van (pl. az atomer�m�t�l 
a kerámiaiparig). 

Logisztikai és termelésirányítási szakirány

A szakirány napjaink gazdasági életében az egyre je-
lent�sebb logisztikai és termelésirányítási rendszerek 
üzemeltetésére, ellen�rzésére és menedzselésére ad fel-
készítést. E szakterületen a termel� és szolgáltató válla-
latokon kívül, az egyes vállalatok közötti, illetve a hazai 
és nemzetközi viszonylatban kialakult anyagáramlás és a 
kapcsolódó információáramlás folyamatához és techni-
kájához ad szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, 
kifejleszti az ezek mérnökszint� m�veléséhez szükséges 
készséget. Az áttekintett tématerületek: a termelési fo-
lyamatok és a gyártási rendszerek különféle szintjeinek, 
az anyagmozgatás, raktározás, azaz általánosabban a lo-
gisztikai folyamatoknak számítógépes modellezése, irá-
nyítása, ezen tevékenységek min�ségének számítógéppel 
támogatott biztosítása. A végzettek keresettek az iparban, 
a szolgáltatásokban, a növekv� számú logisztikai válla-
latnál hazánkban és külföldön egyaránt.

Szerszámgépészeti és mechatronikai szakirány

A szakirány hallgatói megismerik a mechatronikai be-
rendezésekkel szemben támasztott követelményeket és 
irányítási feladataikat. A szakirány interdiszciplináris 
jellegének megfelel�en széles ismereteket nyújt a szám-
jegyvezérlés� szerszámgépekt�l a hidraulikus-pneumati-
kus rendszereken át a gépészeti elektronika, a robottech-
nika és a célgépek területén is. A korszer� ipari igények 
a mechatronikai ismeretekkel is rendelkez� gépészmér-
nökök számára egyre több feladatot generálnak, ezért az 
ilyen mérnökök iránti kereslet folyamatosan n�.

Min�ségbiztosítási szakirány

A képzés célja: olyan BSc mérnökök képzése, akik bir-
tokában vannak a min�ségre vonatkozó elméleti és gya-
korlati ismereteknek, képesek a min�ségfejlesztés, mi-
n�ségtervezés, min�ségbiztosítás és min�ségellen�rzés 
m�velésére a min�ségügy bármely területén, irányító 
szerepet tölthetnek be a vállalati min�ségügy területén 
jelentkez� feladatok kidolgozásában, ismereteik birtoká-
ban hatékonyan segíthetik ipari üzemek min�ségbiztosí-
tási rendszereinek bevezetését és fejlesztését.
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Vegyipari és energetikai gépész szakirány

Célunk olyan gépészmérnökök képzése, akik az energe-
tika, a vegyi- és rokon iparágak, a megújuló energiafor-
rások területén üzemel� technológiák és berendezések 
kiválasztásával, tervezésével, üzemeltetésével foglal-
koznak. A szakirányon a klasszikus vegyipari gépészeti 
és energetikai tantárgyak mellett megismerkedhetnek a 
f�tés- és h�téstechnika, a bels�égés� motorok alapjaival 
és több végeselemes szimulációs programrendszer alkal-
mazásával.
Az energiával kapcsolatos mindennapos gondok világos-
sá teszik, hogy az elkövetkez� évtizedekben az energe-
tika lesz az egyik központi kérdés. Tanulmányaik során 
a hallgatók megismerik a kapcsolódó vegyipari, k�olaj-
ipari, gyógyszeripari és rokon iparágak berendezéseit, a 
nyomástartó edények, nagyméret� tárolótartályok szer-
kezeti kialakítását. A megszerzett ismeretek alkalmassá 
teszik a végzett hallgatókat arra, hogy er�m�vekben, 
k�olaj- és földgáziparban, gyógyszeriparban helyezked-
jenek el és kerüljenek vezet� beosztásba.

1. 2. M�SZAKI MENEDZSER (GAZDÁLKODÁSI 
MÉRNÖK) ALAPSZAK

A képzés célja az alapképzés kett�s rendeltetésének meg-
felel�en az elsajátított általános közgazdasági-, társada-
lomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és mód-
szertani ismeretek szakirányú kiterjesztése a gazdálkodó 
szervezetek és intézmények folyamatainak tervezéséhez, 
elemzéséhez, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevé-
kenységek és folyamatok irányításához, szervezéséhez 
szükséges alapvet� tudás és szakmai gyakorlat elsajá-
títása. A m�szaki menedzser képzettség� szakemberek 
alkalmasak a gazdaságban a kis- és nagyvállalatoknál, 
vagy egyéni vállalkozóként a technológiai rendsze-
rek üzemeltetésére, az ipari folyamatok szervezésére, a 
gyártmányfejlesztés termékoldali (kivitelezés) és gazda-
sági (marketing, ipari és kereskedelmi bevezetés) folya-
matainak szervezésére, irányítására, együttm�ködésben 
a gazdasági és m�szaki irányítási egységek szakembereivel. 

Gépészeti szakirány

A szakirány a m�szaki menedzser képzés m�szaki as-
pektusaira helyezi a nagyobb hangsúlyt. A szakirány 
keretében a hallgató a választott blokk függvényében a 
technológiai, a rendszertechnikai vagy a gyártmányfej-
lesztési területen kap elmélyült ismereteket. A gazdál-
kodási mérnököt az újonnan betelepül� multinacionális 
cégek és az induló kisvállalkozások igen eredményesen 
alkalmazhatják magának az indulási folyamatnak a ve-
zérlésére, a telepítés folyamatának ellen�rzésére. Az új 
cégeknél hamar középvezet�i beosztásba kerülhetnek, 
ahol már a gyártás, mi több a technológia és a logisztikai 
folyamatok irányításában is komoly szerephez jutnak. 
Kiválóan alkalmasak a m�szaki és a gazdasági területek 

közötti kommunikációra, és így a két terület eltér� gon-
dolkodásmódjából ered� akadályok leküzdésére.

Gazdasági szakirány

A gazdasági szakirány képzési célja az üzleti folyamatok 
megértéséhez, támogatásához, menedzseléséhez szük-
séges általános- és szakismeretek biztosítása a tisztán 
mérnöki feladatokat végz�k számára. A kiképzett szak-
ember képes a valóságos vagy virtuális szervezet üzleti 
folyamatainak megértésére, modellezésére. Szakisme-
reti felkészültsége révén alkalmas az alapfolyamatok 
gazdasági problémáinak felismerésére, megfogalmazá-
sára, a megoldások módszertanának kialakítására, azok 
megvalósítására, a realizálási akciók (egyéni, csoportos) 
levezetésére, a monitoring rendszerek (min�ség- és kör-
nyezetirányítás) megtervezésére és m�ködtetésére. A 
szakirányt elvégz� szakembereket a gazdálkodó szerve-
zetek és intézmények, egyrészt általános gazdálkodási 
tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, 
a vonatkozó döntések el�készítésére, másrészt gazdál-
kodási folyamataik, szakfunkcióik összehangolására és 
szervezésére, végül szervezetük (szervezeti hálózataik) 
kialakítására, változtatására alkalmazzák. A munkaer�-
piac közvetlen igénye a gyakorlat-orientált felkészítés a 
tevékenységi területek operatív ellátására, középszint� 
vezetésére. 

1. 3. ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Az energiahordozók mind teljesebb kitermelését�l és 
gazdaságos szállításától kezdve az energiatermelésen, 
villamos energiává történ� átalakításon, a villamos ener-
gia szállításán és elosztásán keresztül egészen a végfel-
használásig tartó folyamat megújítása óriási szellemi 
kapacitást igényel. Új feladatok jelentek meg a folyamat-
ban, mint pl. az energiahordozók fogyását ellensúlyozó 
másodlagos kitermelési technológiák fejlesztése, új ener-
giaforrások hasznosítása, az energiatermelés hatásfoká-
nak javítása, a gazdaságos energiafelhasználás igénye, 
energiaszegény technológiák bevezetése, káros környe-
zeti hatások kiküszöbölése. A Miskolci Egyetemen a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, a M�szaki Földtu-
dományi Kar és a M�szaki Anyagtudományi Kar össze-
fogásával a fenti feladatok egészét felölel� tantárgyprog-
ram volt összeállítható. 

Gépészeti szakirány

A szakirányon a különféle energetikai rendszerek (er�-
m�vek, vegyipar, kommunális cégek, háztartások) m�-
ködési elveit egységes szemlélettel tárgyalják. Az azonos 
jelleg� szerkezeti elemek (turbógépek, h�cserél�k, stb.) 
m�ködésének bemutatása, jelleggörbék meghatározása. 
A legfontosabb gépek és készülékek szerkezeti elemei-
nek tervezése, az üzemi jellemz�k el�zetes számítása. A 
gépek és géprendszerek szabályozási kérdéseinek vizs-
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gálata, optimális üzemmódok kialakítása. A környezeti 
ártalmak (leveg�szennyezés, vízszennyezés, zaj) és a 
primer energiahordozók felhasználásának csökkentése. 
A nagy igény okai közé tartozik az is, hogy ma már nem 
csak a sz�kebben értelmezett energetika, hanem a jelen-
t�s energiafelhasználású ipari üzemek, szolgáltatók is ke-
resnek energetikai végzettség� szakembereket. 

Karbantartás-üzemeltetés szakirány

A hallgatók áttekintik és rendszerezik az energetikai és 
vegyipari rendszerek m�ködését, megismerik a gépek 
m�ködésével kapcsolatos általános elveket (élettartam, 
min�ségbiztosítás, károsodáselmélet). A tárgyalt téma-
körök: a gépgyártás és szerelés alapjai, új berendezések 
gyártása, tervszer� karbantartás, recycling, az energetikai 
rendszerek üzemeltetése, élettartama, felújítása és javí-
tása. Az utóbbi évtizedekben egyre jelent�sebb szerepe 
van a költséges energetikai berendezések élettartamának, 
a lehetséges hosszabbításnak. Tapasztalataink szerint je-
lenleg kevés olyan szakember van, aki egyidej�leg birto-
kában van ezeknek az ismereteknek. Az itt képzettséget 
szerz� szakemberek jó elhelyezkedési lehet�séget talál-
hatnak az energetika, a h�tés- és klímatechnika, a kom-
munális hálózatok üzemeltetése területén.

Villamos energetikai szakirány

A f�bb témakörök: a villamosenergetikai rendszer átte-
kintése a primer energiahordozóktól a háztartásokig, a 
rendszer elemei, er�sáramú berendezések és m�ködésük, 
elosztóhálózat, az er�m�vi h�energetikai folyamatok, 
megújuló energiaforrások hasznosítása, az energiater-
melés, - szállítás, -elosztás és felhasználás területén az 
er�sáramú és gyengeáramú villamos ipari problémák ke-
zelése. A szakirányon végzettek egyrészt a hazai h�- és 
vízer�m�vekben, másrészt a háztartási gépeket gyártó 
cégeknél helyezkedhetnek el. Bizonyos gyakorlat meg-
szerzése után jelent�s szerepük lehet a hazai ipari és la-
kóépületek villamosenergetikai korszer�sítésében.

Energiafelhasználói szakirány

Az áttekintett témakörök: a világ energiahelyzete, a ma-
gyar energiarendszer jelene, a jöv� különféle változatai, 
a magyar energiafelhasználás szerkezete, ipari, kommu-
nális és háztartási felhasználás, az ipari felhasználás be-
rendezései, tüzeléstechnika, h�felhasználás, kommunális 
hálózatok és veszteségeik, épületenergetika és az auditá-
lás témakörei: f�tés, melegvíz, klímatechnika, valamint 
az energiafelhasználás berendezései, elszívók, leválasz-
tók, az ipari és kommunális (háztartási) energiafelhasz-
nálás m�szaki és gazdasági kérdései. A szakirányon 
végzettek f� munkaterülete azokban az ipari üzemek-
ben található meg, ahol az energiafelhasználáson belül 
nagyon jelent�s a h�energia aránya (cementipar, egyes 
vegyipari részterületek, kohászat). A másik nagy részte-

rület a f�tési rendszerek korszer�sítése mind ipari, mind 
háztartási szinten. A harmadik, de talán legfontosabb a 
leveg�tisztaságvédelem gépészete.

1.4. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

A képzés célja olyan mechatronikai mérnökök kibocsá-
tása, akik az elsajátított komplex természettudományos, 
gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai, 
valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretek birtoká-
ban képesek lesznek mechatronikai eszközök, berende-
zések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, min�-
ségszabályozási folyamatok felügyeletére, irányítására, 
egyszer�bb mechatronikai szerkezetek tervezésére, vala-
mint mechatronikai berendezések és rendszerek üzembe 
helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására. A mec-
hatronikai mérnök együttm�ködik a gépészeti, villamos 
és informatikus szakterületek mérnökeivel, feladatainak 
megfelel�en specializálódhat az egyik, vagy másik szak-
mai terület felé, amelyre a képzés alapvet�en módot ad.

Gépészeti mechatronika szakirány

A gépészeti mechatronika szakirányú képzést a fejlett 
országok GDP kitermelésében jelent�s helyet elfoglaló 
gépipar kiemelked� szerepe indokolja. E trendet a hazai 
m�szaki fejl�dés is követi. A gépészet széles szakmai 
spektruma – beleértve a gépjárm�gyártás területét is – in-
dokolta a szakirány indítását. A Magyarországra betele-
pült cégek jelent�s része olyan gépipari termelést folytat, 
amely igényli az ilyen szakirányon végzett mérnököket. 
A mechatronikai mérnökök iránti kereslet fokozatosan 
n�, amit az állásbörzék kínálata is egyértelm�en bizo-
nyít. Az igények növekedése regionálisan, országosan és 
nemzetközileg is kimutatható. A mechatronikai mérnö-
kök jól konvertálható tudása az elhelyezkedést biztosítja, 
jó nyelvtudással akár külföldön is. A társadalmi igényt 
jól mutatják a mechatronikai mérnöki szakok jelentke-
zési adatai.

1.5. IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZ� 
MÉRNÖKI ALAPSZAK

A minket körülvev� világ tárgyai: gépek, orvosi m�sze-
rek, sportszerek, játékok, háztartási gépek, használati 
eszközök nagy része „emberközeli gép, azaz termék”, 
vagyis  nem csak a funkciójuk, hanem az emberhez kö-
t�d� tulajdonságaik (színük, formájuk, szaguk, h�mér-
sékletük, sugallatuk) is fontosak. Az ipari termék- és 
formatervez� mérnök feladata a rendkívül színes termék-
világban megtalálni az egyensúlyt és a változatosság di-
namikáját az ember és a gyártmány között. Lehet szabad-
úszó – termelést is folytató – magánvállalkozó, vagy egy 
világcég (Electrolux, Bosch, Audi, Mercedes, Suzuki, 
MSK Hungary) megbecsült munkatársa, designere. De 
mindig kapcsolatban a mérnöki tartalommal, a közvetlen 
megvalósítás örömeivel. Nincs szebb, mint kézbevenni 
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egy olyan eszközt, amit magunk terveztünk és kivitelez-
tünk. A kés�bbiek során ez alapszak hallgatói a mester-
képzésünk kapcsolódó szakirányán tanulhatnak tovább.

1.6. VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPSZAK

A képzés koncepciója az 
er�s és széles szakmai te-
rület� alapképzésre épül� 
kiegészít� szakképzés. A 
f� cél a rugalmasság és 
alkalmazkodó képesség a 
munkaer�piaci igények-
hez. Ennek megfelel�en 
a hallgatók alapszinten 
valamennyi szakmai te-
rület alapozó ismereteivel 

megismerkednek (a villamos energetikától a telekommu-
nikációig), így az ipari feladatokra és a munkaer�piaci 
helyzetre rugalmasan tudnak reagálni. A villamosmér-
nöki szakképzettség birtokában közrem�ködhetnek 
villamos és elektronikus eszközök, berendezések, ösz-
szetett rendszerek és létesítmények tervezésében; ezek 
gyártása és üzemeltetése során bemérési, min�sítési, el-
len�rzési feladatokat oldhatnak meg; részt vehetnek az 
üzembehelyezésükben, továbbá a villamosmérnöki isme-
reteket igényl� üzemeltet�i, szolgáltatói, szervizmérnöki, 
termékmenedzseri, valamint ezekhez kapcsolódó irányí-
tói feladatokat láthatnak el. 

Ipari automatizálás és kommunikáció szakirány

A szakirányon végzett villamosmérnökök a folyama-
tos- és rokonipari technológiai folyamatok m�szerezési, 
automatizálási, mérési és ipari kommunikációs feladata-
inak gyakorlati megoldására készülnek fel. A szakirány 
jellemz� tárgykörei: intelligens és elosztott irányítások, 
PLC-SCADA rendszerek, komplex m�szerezés, irányí-
tástechnikai programrendszerek, termelésirányítás, terepi 
kommunikáció, mikrovezérl�k és adatbázisok. A végzett 
mérnökök egyrészt a vegyipar, gyógyszeripar, az ener-
giaipar területén, másrészt a multinacionális cégek hazai 
képviseletein helyezkednek el.

Távközlés és multimédia szakirány

A szakirányon végzett villamosmérnökök a távközlési 
és telekommunikációs rendszerek telepítési, üzemelte-
tési feladatainak ellátásán túl az e tárgyú tervezés, fej-
lesztés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására 
is alkalmasak lesznek. A szakirány betekintést nyújt az 
ipari kommunikáció területére is. A szakirány f�bb téma-
területei: híradástechnika, távközléstechnika, távközlési 
hálózatok, mobil távközlés, telekommunikációs rend-
szerek, ipari kommunikációs rendszerek, képfeldolgozás 
és multimédia. A végzett mérnökök egyrészt a vegyipar, 

gyógyszeripar, az energiaipar területén, másrészt a mul-
tinacionális cégek hazai képviseletein helyezkednek el.

Villamosenergetikai szakirány

A szakirány célja a fogyasztói és a nagyfeszültség� ener-
gia-rendszerek, modern villamos hálózatok, energiaszol-
gáltatás és kapcsolódó ismereteinek elsajátítása az ener-
gia rendszerek informatikája, felügyelete, automatikák és 
védelmek, energiagazdálkodás tématerületeken keresz-
tül. A szakirány a teljesítményelektronika területén is ala-
pos mérnöki ismereteket nyújt. F�bb tantárgyak: Villa-
mos gépek és hajtások I-III, Villamosenergia-ellátás I-III, 
Elektronikus átalakítók, Energetikai villamos készülékek 
és berendezések.

Autóelektronikai szakirány

A szakirány célja a korszer� gépjárm�vek elektrotech-
nikai, elektronikai, informatikai, automatikai elemeinek 
és részegységeinek, valamint a szükséges diagnosztikai 
ismereteknek az elsajátítása. A képzés kiegészül a bel-
s�égés� motorok, gépjárm�szerkezetek, a hidraulika és 
pneumatika ehhez a tématerülethez köt�d� ismereteivel 
is. A széles, részben határterületi képzés miatt az itt elsa-
játított ismeretek az elektronikai gyártás területén is jól 
hasznosíthatók. F�bb tantárgyak: Járm�villamosság, Bel-
s�égés� motorok, Autóelektronika, Járm�szerkezetek, 
Villamos készülékek, Mikrovezérl�k, Járm� diagnoszti-
ka és labor, Programozható logikák.

Elektronikai tervezés és gyártás szakirány

A szakirány a Magyarországon egyre meghatározóbb 
elektronikai gyártás mérnöki szakismereteire készít fel. A 
szakirány két szakmai blokkal rendelkezik. Négy közös 
tantárgy után (Számítógépes elektronikai tervezés I-II., 
Elektronikai technológiák, Digitális rendszerek komplex 
tervezése) választható vagy az 
(A) Elektronikai tervezés blokk (Automatizálási Tan-
szék): Programozható logikák, Jelprocesszorok, Számí-
tógépes logikai tervezés, Beágyazott rendszerek, vagy a 
(B) Elektronikai gyártás blokk (Elektrotechnikai-
Elektronikai Tanszék): Szerel�gépek, Elektronikai gyár-
tás min�ségbiztosítása, Elektronikai gyártás logisztikája, 
Tesztelés és diagnosztika.

Korsóavató szakestély
 
A szakestélyek mindig valamilyen ok-
hoz köt�dnek, okot pedig mindig lehet 
találni. Az okok lehetnek a hagyomá-
nyokhoz vagy a tanulmányokhoz kap-
csolódóak.  A diákélet hagyományaival 
történt igazolt megismerkedést követi a 
balekavató szakestély, a tanulmányi id� 
felénél a felez� szakestély, és ha egy 
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szép korsót terveznek, akkor korsóavató szakestélyre kell 
készülni. Igen, készülni kell, verssel, dallal, hozzászólás-
sal emelni a szakestély színvonalát, mindezt barátságban 
és kulturáltan.

1.7. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPSZAK

A képzés célja olyan 
mérnök informatiku-
sok képzése, akik ké-
pesek m�szaki infor-
matikai és információs 
infra-struktúrára épül� 
rendszerek, szolgáltatá-
sok telepítésére és üze-
meltetésére, valamint 
azok adat- és program-
rendszereihez kapcsolódó 

tervezési és  fejlesztési feladatok ellátására, továbbá kel-
l� mélység� elméleti ismeretekkel rendelkeznek a kép-
zés második ciklusban (MSc) történ� folytatásához. Az 
alapszak a korábbi m�szaki informatika szak utódszak-
ja, amely a Miskolci Egyetemen folyó széles spektrumú 
(m�szaki, gazdasági, jogi) képzés támogatásával jelenleg 
11 szakirányban kínálja fel speciális m�szaki informati-
kai ismeretek megszerzését. 

Anyaginformatikai szakirány

A szakirány a terméktervezési, folyamattervezési és 
a gyártási folyamatokban egyaránt nagy jelent�ség� 
anyagkiválasztás számítógéppel segített módszereihez 
nyújt speciális szakismereteket. A gépipari technológiák 
ismereteire alapozva megismertet a számítógépes folya-
mattervezéssel, a gyártásirányítással, a modellezéssel és 
a szimulációval, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyag-
informatikai és anyagtechnológiai adat- és tudásbázisok 
formai és tartalmi felépítésével. A szakirány meglév� és 
kifejleszthet� szoftverek illesztéséhez is nyújt ismerete-
ket, továbbá felkészít a gyártásirányítási feladatok számí-
tógépes támogatására is.

Általános géptervez�i szakirány

A szakirány a gépszerkezettani és konstrukciós tervezési 
alapok összefoglalása után a gépszerkesztés informati-
kájához kapcsolódó legfontosabb ismereteket nyújtja. 
Megismertet a számítógéppel támogatott geometriai mo-
dellezés fejl�déstörténetével, foglalkozik a huzalváz-, 
felület- és térfogatmodellek jellegzetes sajátosságaival, 
a parametrikus modellezéssel, geometriai transzformáci-
ókkal, vetítési, megjelenítési és láthatósági kérdésekkel, 
a szabványos adatátviteli lehet�ségekkel, és kitér a vé-
geselem-módszer alapjaira is. Az ismeretek elmélyítését 
néhány gépészeti tervezési célszoftver bemutatása segíti. 
A gép- és berendezésgyártó ipar a fejlett országokban 30-
35 %-os részesedéssel járul hozzá a GDP-hez. A szak-

irány jól hasznosítható képzettséget jelent a húzóágazat-
ként funkcionáló gép- és berendezésgyártó ipar bármely 
területén.

Energetikai rendszerek szakirány

A szakirány a m�szaki h�tan, az energetikai gépek és 
energiagazdálkodás alapfogalmainak összefoglalása után 
bevezet az er�- és munkagépek üzemeltetését, az ener-
giagazdálkodást, az energetikai méréseket, a h�er�m�-
vek üzemeltetését, továbbá a megújuló energiaforrások 
kiaknázását célszer�en támogató számítógépes módsze-
rekbe és rendszerekbe. Hazánkban a fajlagos energia-
felhasználás lényegesen magasabb, mint a fejlett nyu-
gati országokban, továbbá a megújuló energiaforrások 
részaránya is sokkal alacsonyabb a kívánatosnál. Ezért 
az energiagazdálkodás és a legkülönfélébb energetikai 
rendszerek tervezése és üzemeltetése igen nagy feltárha-
tó tartalékokat rejt. 

Infokommunikációs rendszerek szakirány

A szakirány hallgatói az információs  és kommunikációs 
technológiák összekapcsolásához szükséges elméleti és 
gyakorlati ismereteket sajátítják el. A képzés súlypontjai: 
WEB szolgáltatások és technológiák, távközlési hálóza-
tok, multimédia rendszerek, távközléstechnika. A végzett 
hallgatók széles alkalmazási területen helyezkedhetnek 
el, mivel a digitális távközléssel, a komplex kommuni-
kációs és médiainformatikai rendszerekkel kapcsolatos 
tervezési és üzemeltetési ismeretek egyaránt jól hasz-
nosíthatók a termelésben, a szolgáltatásban és az állami 
közigazgatás legkülönfélébb területein.

Intelligens irányító rendszerek szakirány

A képzés súlypontjai: automatizálási program-rendsze-
rek, ipari kommunikációs SCADA rendszerek, intelli-
gens és osztott folyamatirányítás, számítógéppel támo-
gatott méréstechnika. A szakirányhoz tartozó projekt az 
ipari automatizálás különféle gyakorlati problémáinak 
megoldásához kapacsolódik és felkészít komplex ipari 
problémák team-munkában történ� megoldására. A szak-
irányban a hallgatók széleskör� ismereteket szereznek a 
programozható logikai vezérlések, a terepen is alkalmaz-
ható ipari kommunikációs rendszerek, vezeték nélküli 
ipari kommunikációs rendszerek, a különböz� intelligens 
és osztott folyamatirányítási rendszerek, valamint a kap-
csolódó méréstechnika területén, ezért számos ipari te-
rületen sokféle elhelyezkedési lehet�ségre számíthatnak.

Intelligens mér�rendszerek szakirány

A szakirány tematikája szorosan kapcsolódik az Intelli-
gens irányító rendszerek szakirány tematikájához, csak 
itt a képzés súlypontja a számítógéppel támogatott mé-
réstechnikán és az intelligens mér�rendszereken van. A 
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képzés során a hallgatók megismerkednek a számítógé-
pes mér�rendszerek felépítésével, az off-line és on-line 
feldolgozású mintavételez� rendszerekkel, a számítógé-
pes hálózatoknak a mérés-adatgy�jtésben való felhasz-
nálásával, az Interneten keresztül vezérelhet� intelligens 
mér�rendszerekkel, valamint az ipari mérés-adatgy�jt� 
rendszerekkel. Mivel a min�ségszabályozás, min�ség-
menedzsment egyre nagyobb mennyiség�, megbízható 
és hiteles mérési adatot igényel a mindenkori technológi-
ai folyamatból, a folyamatm�szerezés, a mintavételezés, 
a különböz� mélység� és részletezettség� adatok feldol-
gozása területén járatos informatikai szakemberek ked-
vez� elhelyezkedési lehet�ségre számíthatnak.

Korszer� WEB technológiák szakirány

A szakirány célja az internetes környezetben m�köd� 
alkalmazások tervezésének, fejlesztésének és m�köd-
tetésének bemutatása. Az oktatás f� iránya a vállalati 
információs rendszerekhez, valamint az elektronikus 
üzleteléshez kapcsolódó eszközök bemutatása. A képzé-
si súlypontok: WEB-szolgáltatások, XML adatkezelés, 
WEB-es alkalmazások technológiája, e-Business alkal-
mazások. Az Interneten való jelenlét ma már szinte kö-
telez� minden vállalkozás, vállalat és szervezet számára. 
A végzett hallgatók tapasztalatokat szereznek az alábbi, 
igen széles körben alkalmazott technológiákból: Java, 
C++, .Net, SQL, XML, E-commerce, e-business.

Logisztikai rendszerek szakirány

A szakirány a logisztikai rendszerekhez és anyagáram-
lási rendszerekhez kapcsolódó informatikai ismeretekre 
helyezi a képzés súlypontját. A logisztikának a legdina-
mikusabban fejl�d� területe a logisztikai informatika, 
amely felhasználja az adatbáziskezel� rendszereket, az 
adatkommunikáció legkülönböz�bb formáit, az automa-
tikus adatgy�jtést, a lokális- és távadatátvitel különböz� 
formáit – kiemelten kezelve a mobileszközök közötti át-
vitelt –, továbbá a legkülönböz�bb integrált vállalati szá-
mítógépes rendszereket. A Miskolci Egyetem regionális 
szerepe jelent�s a kelet-nyugati áruforgalomban; ebben 
a régióban 100 km-es sugarú körön belül 4 országhatár 
helyezkedik el, így jelent�s lehet a logisztikai szakember 
szükséglet. Különösen igaz ez a logisztikai informatika 
területén járatos szakemberekre.

Telekommunikációs rendszerek szakirány

A szakirány a távközléstechnika, különösen a mobil 
távközlés, a digitális jelfeldolgozás és jelprocesszorok, 
valamint a távközlési hálózatok ismeretanyagát fog-
lalja magába. A telekommunikációs rendszerek piacán 
az ezredfordulón óriási ütem� fejl�dés bontakozott ki, 
amelyben a vezeték nélküli LAN és Internet rendszerek 
központi szerepet játszottak. Az átmeneti piaci megtorpa-
nás ellenére ez a szakterület hosszabb távon visszanyeri 

elméleti és gyakorlati jelent�ségét és az újabb generációk 
révén piaci részesedésének növekedését is.

Termelésinformatikai szakirány

Az informatikai alkalmazások egyik legnagyobb érték� 
és hatékonyságú területe a termelési rendszereket és fo-
lyamatokat kiszolgáló termelésinformatika. A szakirány 
a diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezésé-
re és irányítására helyezi a képzés súlypontját. A Miskol-
ci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán jelen-
t�s oktatási és kutatási háttere van a termelésinformatika 
szakterületének és a képzéshez számos esettanulmány, 
ipari bevezetési tapasztalat szolgáltat er�s elméleti és 
gyakorlati alapozást. 

Tervezés-informatikai szakirány

A szakirány a konstrukciós tervezés számítógépes támo-
gatását t�zi ki célul a számjegyvezérlés� szerszámgépek-
re, az integrált CAD rendszerekre, valamint a robottech-
nika alkalmazására alapozva. A szakirány egyik f� célja 
a kereskedelmi forgalomból beszerezhet� legismertebb, 
nagyteljesítmény� CAD rendszerek készségszint� meg-
ismertetése a hallgatókkal. A szakirány keretében kit�-
zött komplex feladatok (projekt) szintén a konstrukciós 
tervezés legkülönböz�bb részfeladataihoz és CAD rend-
szerek használatához kapcsolódnak. 

1.8. PROGRAMTERVEZ� INFORMATIKUS 
ALAPSZAK

A képzés célja olyan programtervez� informatikusok 
képzése, akik képesek szoftver orientált információs 
technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, beveze-
tési, m�ködtetési, szervizelési, fejlesztési és alkalmazási 
tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, to-
vábbá kell� mélység� elméleti ismeretekkel rendelkez-
nek a képzés második ciklusban történ� folytatásához. A 
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 
a képzésben hangsúlyos az er�s alapok oktatása (mate-
matika és számítástudomány  összesen kb. 40%) és a 
gyakorlati foglalkozások nagy száma (az órák kb. 46%-a 
gyakorlati foglalkozás). 

1.9. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPSZAK

A tanterv négy alapilléren nyugszik majdnem azonos 
arányban: 1. Matematika és természettudomány (18,5%), 
2. Gazdasági és humán ismeretek (19%), 3. Szoftver-
technológia és rendszertechnika (21,5%), 4. Információs 
rendszerek(19,5%). A  képzésb�l ki kell emelnünk a vá-
lasztható illetve irányítottan választható kreditek magas 
számát (5+20+10=35, speciális praktikus  + választható 
sáv + szabadon választható tárgyak) és a minimum 600 
(20*2*15) kontakt óra számítógépes laborgyakorlatot. Ez 
lehet�vé teszi, hogy err�l az alapszakról kiváló gyakorla-
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ti ismeretekkel rendelkez� szakembereket kerüljenek ki. A 
gazdaságinformatikus alapszak engedélyezésével létrejött 
egy teljes spektrumú képzés az informatikai területen. Az 
elfogadott informatikai és  gazdasági képzésekkel egyez-
tetett tanterv pedig lehet�vé tesz egy gazdaságos informa-
tikai (BSc) alapszak rendszert a Miskolci Egyetemen.

Köztársasági ösztöndíjasok 

A legkiválóbb diákok Köztársasági Ösztöndíjra pályáz-
hatnak. Létszámuk a hallgatók összlétszámának függ-
vénye. Az ösztöndíj miniszteri értesítését a tanévnyitón 
veszik át.

2. Mesterképzési szakok a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Karán (MSc)

A mesterszakok az elmélyedést és a jöv�re készülést 
valósítják meg. A jöv�höz tartozik a doktori (PhD) kép-
zés is a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Sályi István 
Gépészeti Tudományok és Hatvany József Informatikai 
Tudományok Doktori Iskoláiban.

2.1. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERSZAK 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai – 
2006. június 30-ig Gépészmérnöki – Karán az egyetemi 
szint� gépészmérnök képzésnek vannak a legrégibb ha-
gyományai. A kart 1949-ben gépészmérnökök képzésének 
céljából alapították. A kétciklusos képzési formát megel�-
z� ötéves képzés els� három évében a hallgatók a szakma 
magas szint�, alkotó m�veléséhez elengedhetetlen termé-
szettudományos alapismeretek elsajátítása mellett olyan 
szakmai bevezet� tárgyakat hallgattak, melyek egyrészt 
minden gépészmérnök számára fontos ismeretanyagot tar-
talmaznak, másrészt betekintést nyújtanak a gépészmérnö-
ki tevékenység f� szakterületeinek tárgyába, tevékenységi 
körébe. Ez ismeretek birtokában a hallgatók a harmadik 
év végén már megalapozottan választhattak érdekl�désük-
nek, adottságaiknak megfelel� szakirányt. 
Más szerkezetben, de a mai gépészmérnöki alapszak 
(BSc) is kiváló alapokat ad ahhoz, hogy az itt végzett 
hallgatók – saját, személyes, hosszútávú, el�relátó stra-
tégiájukat követve, egész életükre szóló távlatokat nyit-
va – tanulmányaikat a Gépészmérnöki mesterszakon, a 
Miskolci Egyetemen folytassák.
A Kar alapvet� célja és elemi érdeke, hogy a mester-
képzésben is érvényre juttassa az eddig elért szakmai 
színvonalat és az új kihívásoknak megfelelni képes ru-
galmasságot. A szakmai színvonal biztosításának érde-
kében a képzésbe bekerül� alapszakos (BSc) diplomá-
val rendelkez� hallgatók egyrészt természettudományos 
ismereteiket b�vítik, másrészt lehet�séget kapnak arra, 
hogy a szerteágazó szakirányok közül válasszanak. A 
szakirányok: Alkalmazott anyagtudomány, Alkalma-
zott mechanika, Általános géptervez�, Anyagáramlási 
rendszerek, ellátási láncok,  Anyagmozgatógépek és 
rendszerek, Anyagtechnológia, Áramlás- és h�technika, 

CAD/CAM, Gépgyártástechnológia és gyártási rend-
szerek, Hegesztéstechnológiai, Hidraulika-pneumatika, 
Mechanika-Fémalakítás, Mérnöki biztonság-techni-ka, 
Min�ségbiztosítás, Szereléstechnológiai, Szer-számgé-
pészeti, Technológiai berendezések gépé-szete, Termék-
tervez�, Vegyipari és energetikai gépész.

2.2.ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

A m�szaki, gazdasági élet minden szerepl�je vagy energi-
át termel, vagy szállít és eloszt, vagy kereskedik vele, de 
mindenképp energiafelhasználó. A gazdaság minden szeg-
mensében az energia léte, formája, min�sége, a felhaszná-
lás hatásfoka és az energia ára stratégiai tényez�. Ezért az 
ehhez ért� szakemberek kikerülhetetlenek a jelen és a jöv� 
m�köd� gazdaságában. A mesterszakon végzett energeti-
kai mérnökök szakmai tevékenysége természetesen nem 
köthet� kötelez�en a régióhoz, de még Magyarországhoz 
sem. A kell� tehetséggel és innovatív hajlammal rendelke-
z�k az Európai Unió bármely országában, s�t a világ más 
térségeiben is megtalálhatják az egyéniségüknek megfele-
l� feladatokat. Az új képzési struktúrában 2006-ban indult 
a képzés az energetikai alapszakon. A képzés célja els�sor-
ban az alapszakon végzett hallgatók természettudományos 
képzettségének növelése, az új kihívásoknak megfelel� 
speciális szakmai ismeretekkel való ellátásuk, a legjobb 
hallgatók felkészítése a tudományos kutatásra, m�sza-
ki fejlesztésre. Az alábbi három szakirány kerül meghir-
detésre: épületenergetikai szakirány, energiafelhasználó 
szakirány, er�m�energetikai szakirány.

2.3. MECHATRONIKAI 
MÉRNÖKI MESTERSZAK

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a mecha-
tronika szakterületéhez kapcsolódó természettudomá-
nyos és specifikus m�szaki ismeretek birtokában képe-
sek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, 
mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, 
a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellá-
tására, koordinálására. A mechatronikai mérnökképzés 
gondozása és er�sítése céljából a Miskolci Egyetem Gé-
pészmérnöki és Informatikai Karán a régióbeli Bosch 
gyárak támogatásával 2004-ben megalakult a Robert 
Bosch Mechatronikai Tanszék, amely a feladatokat a 
Szerszámgépek Tanszékével közösen látja el. Az alap-
vet�en három lábon álló képzés (mechanika-gépészet, 
elektrotechnika-elektronika és automatizálás-informati-
ka) szakemberei a Karon biztosítottak, mivel az egyes 
tudományágakat önálló szakokon is oktatják. Az észak-
keleti és kelet-magyarországi régió felemelkedéséhez 
nélkülözhetetlen a multinacionális cégek betelepülése. 
A szakon a Gyártóeszköz mechatronika szakirány indul.

2.4. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK

A mérnök informatikus mesterképzés célja kett�s. Egyfe-
l�l olyan mérnök informatikusok képzése, akik alkalma-
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sak informatikai 
rendszerek, in-
formatikai alkal-
mazások (szoftver) 
és informatikai 
szolgáltatások 
f e j l e s z t é sé r e , 

tervezésére, implementációjára és felügyeletére, másfe-
l�l rendelkeznek azzal az elméleti tudással, amelynek 
birtokában képesek tanulmányaikat informatikai dokto-
ri iskolákban tovább folytatni PhD fokozat megszerzése 
céljából. A mesterképzés célja az is, hogy az informatikai 
iparágak közép- és fels� vezet� rétege számára elméleti, 
gyakorlati és vezetési ismeretekkel egyaránt rendelkez� 
utánpótlást neveljen. 
A mérnök informatikus mesterszak képesítési követel-
ményeinek meghatározása egyrészt a szakterületen közel 
másfél évtizede folyó képzés tapasztalatain, másrészt a 
mérnök informatikusokat alkalmazó cégek véleményé-
nek figyelembevételén alapul. Az információs techno-
lógiai (IT) ipar gyors fejl�dése a fejlett ipari országok-
ban hatalmas munkaer�-igénnyel lépett fel. Az ME-n 
végzett mérnök informatikusok szakmai felkészültségét 
jól tükrözi, hogy végzett szakembereink jelent�s része 
dolgozik multinacionális vállalatoknál, illetve olyan ma-
gyar cégeknél, amelyek f�ként külföldi megrendeléseket 
teljesítenek. A három szakirány - Alkalmazásfejleszt�i, 
Kommunikációs technoló-giák, Termelésinformatikai - 
esetében szerencsésen találkozik a hallgatói érdekl�dés 
és igény az oktatók által legeredményesebben m�velt 
szakterületekkel. 

2.5. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logisz-
tika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, 
specifikus m�szaki, gazdasági/menedzsment, informa-
tikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik bir-
tokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok 
közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó 
információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítá-
si, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, 
anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) 
folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szer-
vezésére és irányítására, valamint a logisztikai rendsze-
rek elemeit képez� logisztikai gépek, eszközök, beren-
dezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, 
min�ségellen�rzésében való közrem�ködésre, üzemelte-
tésük irányítására. A képzés felkészít a vállalati logiszti-
kai vezet�i feladatok ellátására, a logisztika témakörébe 
tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való 
alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok 
doktori képzés keretében való folytatására is. 

És befejez�dnek az egyetemi évek...

Az utolsó szemeszterben kapják kézhez a hallgatók dip-
lomaterv kiírásukat. Ez annyit jelent, hogy már mérnöki 

feladat – egyetemi éveik utolsó nagy feladata – megoldá-
sán dolgoznak. Ennek alkalmából jogosultak egy olyan 
– sötétkék – karszalag viselésére, amelyen a Kar neve, cí-
mere, a tanulmányok elkezdésének és befejezésének éve 
szerepel. A szalagavató szakestélyen, kés� �sszel t�zik 
fel, és mindenki büszkén viseli, tudatva a világgal, hogy 
� már utolsó éves mérnökhallgató.

A záródolgozat beadásával lezárul az egyetemi képzés, 
már csak a szakdolgozat/diplomaterv megvédése van 
hátra. A valéta szalag ideje lejárt, a gy�r�avató szakes-
télyen vörös borral, erre a célra készült kupával avatják 
fel a szakmai összetartozást jelent� gy�r�t a meghatott-
ságig elérzékenyült hangulatban. 

Az utolsó esemény az Egyetemi Szenátus ünnepi ülése, 
amelyen a végzettek szüleik jelenlétében a díszaulában 
veszik át oklevelüket a Kar dékánjának és az Egyetem 
rektorának kézfogásá-
val kísérve. Kezd�d-
hetnek a munkás és 
sikeres évek… Maga a 
diploma egy két olda-
las kis könyv, amelyben 
szerepelnek a tulajdo-
nos személyi adatai és 
annak elismerése, hogy 
tanulmányainak eleget 
tett,  a Záróvizsga Bi-
zottság �t mérnöknek/ 
informatikusnak nyil-
vánította. Az aláírások: 
a Záróvizsga Bizottság 
elnöke, és a Miskolci 
Egyetem rektora. 

Az új felvételiz�k felvételi ponthatárának megállapítá-
sa július közepére esik. Ilyenkor egy héten keresztül a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatalában 
lázas munka folyik, hogy minél több jó képesség� diákot 
tudjunk felvenni az új tanévre. Megkezd�dik a felvette-
ket értesít� levelek írása, csaknem kilencszáz levelet kül-
dünk ki ezekben a napokban.

Évfolyamtalálkozók

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Karának egyedülálló hagyománya az évfolyamtalálkozó, 
ahol a 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 éve végzettek talál-
koznak, az ötven éve végzettek pedig aranyoklevelüket 
veszik át.  Felemel� élmény, kilenc évfolyam csaknem 
ezer mérnöke van jelen augusztus utolsó szombatján.

Újra gólyatábor...

Egy nappal az aranyoklevél-osztó Szenátus ülés után 
kezd�dik az új gólyatábor és szeptemberben elkezdi ta-
nulmányait a következ� évfolyam…


