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AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK

• Anyagmérnöki alapszak (BSc)

• Vegyészmérnöki alapszak (BSc)

• Anyagmérnöki mesterszak (MSc)

• Kohómérnöki mesterszak (MSc)

• Vegyészmérnöki mesterszak (MSc) – akkreditálás alatt

• Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (PhD)

NEM AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK

• Vállalatok számára tanfolyamok biztosítása

Képzéseink 

Miskolci Egyetem

Műszaki Anyagtudományi Kar  



A duális képzésről…

Hogyan jön létre?

Oktatás, egyetemDiák/

/munkavállaló

Állam Vállalat

Összefogással
Cél:

Gyakorlatorientált 

mérnök képzés

- rendszer kidolgozása

- szabályozás, felügyelet

- támogatások biztosítása

- - Duális Képzési Tanács

- képzési terv kidolgozása

- gyakorlati képzés biztosítása

- anyagi támogatás 

(képzés, diák)

- képzési terv kidolgozása

- elméleti képzés biztosítása

- szervezés, összefogás
- motiváció

- elkötelezettség

- szorgalom

- teljesítés



A duális képzésről…

Hazai előzmények

- Kecskemét – pilot projekt

- Országos indulás – 2015. szeptember 1.

✓ Agrártudományok

✓ Természettudományok

✓ Informatika

✓ Társadalomtudományok

✓ Gazdaságtudományok

✓ Műszaki tudományok



A duális képzésről…

Azóta…



Miért jó 
a duális képzés?

✓ Folyamatosan nehezedő, 

szakmai feladatok

✓ Tudás-intenzív képzés

✓ Piacképes tudás

✓ Kiváló kereseti lehetőség 

(munkabér, ösztöndíj)

✓ Biztos elhelyezkedés

✓ Karrierépítési lehetőség 

A hallgatónak…

Amivel több a duális képzés…



✓ Egyeztetési lehetőség az  

elméleti képzés tantervéről

✓ saját maguk által képzett 

szakember utánpótlás

✓ azonnal használható tudású 

szakember

✓ hallgatói juttatás bizonyos része 

elszámolható

✓ a szerződés nem megfelelő 

teljesítmény esetén felmondható

A vállalatnak…Miért jó 
a duális képzés?

Amivel több a duális képzés…



✓ friss diploma, több éves szakmai tapasztalat

✓ kialakult kapcsolati háló, elkötelezettség a másik fél iránt

✓ Soft skillek készségszinten

Mindkét félnek?Miért jó 
a duális képzés?

Amivel több a duális képzés…



✓ egyéni és csoportmunkára való képesség

✓ döntési és felelősségvállalási képesség

✓ probléma megoldó képesség

✓ time-menedzsment képesség

✓ kommunikációs készség

✓ prezentációs készség

✓ koordináló képesség

✓ vezetői ambíciók

Mi az a SOFT SKILL?
Amivel a cégnél több vagy, mint egy gép…

Amivel több a duális képzés…



És aki nem vesz részt a duális képzésben?

CÉG

HALLGATÓ

✓ nehezen találni új munkaerőt      
(a végzettek nagy része már lekötött!)

✓ hosszú betanítási időszak

✓ a kötődés, lojalitás hiánya

✓ gyakorlati helyek egy része 

már foglalt

✓ kevesebb nyitott pozíció 

végzéskor

✓ a hibának már tétje van…

✓ a kötődés, lojalitás hiánya

Amivel több a duális képzés…



Mit tanulok a cégnél a duális képzésben?

Mindig az adott félév tárgyaihoz 

kapcsolódó, akkreditált tevékenység

Kihasználják, hogy 

nem vagyok 

képzett?

Kihasználják, hogy KÉPEZHETNEK!

Amivel több a duális képzés…



Legyünk őszinték…

Kiket várunk?

✓ Plusz munka

✓ Nagyobb leterheltség

✓ Nehezebb vizsgaidőszak

Hótolók helyett, hogy ambiciózus diákok!



Hogyan lehet jelentkezni 
Egy diáknak a duális képzésre?



5.

Sikeres felvételi az 

egyetemre

4.

Jelentkezési sorrend 

módosítása. 

1. hely! Július …..!

Hallgatói jelentkezés

2.

Jelentkezés egy 

diáknak tetsző,  a 

képzésben résztvevő 

vállalathoz
3.

Sikeresen 

teljesített vállalati 

felvételi

1.

Jelentkezés BSc 

képzésre a 

kiválasztott 

alapszakra



Hogyan épül fel
a duális képzés időbeosztása?



1.

Szorgalmi időszak

IX-XI. hó

Egyetem

2.

Vizsgaidőszak

XII-I. hó

Munkahely
3.

Szorgalmi időszak

II-IV. hó

Egyetem

4.

Vizsgaidőszak

V-VI. hó

Munkahely

5.

Nyár

VII-VIII. hó

Munkahely

6.

20 nap 

szabadság

Tanulmányi időbeosztás

X3,5 év!!!



Milyen az

érdeklődés?



A természettudományos pálya –
biztos elhelyezkedés!

Képzési területekre ÖSSZ-FELVETTEK változásának aránya 2013-hoz viszonyítva

(csökken a mérnöki és természettudományos pálya népszerűsége)

forrás: www.felvi.hu

http://www.felvi.hu/


Az eddigi tapasztalatok

Duális – nem duális hallgatók arányának változása
2014-2018  - anyagmérnök (ME-MAK)



Az eddigi tapasztalatok

Vonzó a duális képzés?



Az eddigi tapasztalatok

Vonzó a duális képzés?



Az eddigi tapasztalatok

Vonzó a duális képzés?



Az eddigi tapasztalatok – a hallgatók mondták

Vincze Fanni Virág

„A lehető legjobb döntés volt az anyagmérnök duális képzést 

választani. A cégnél kiváló mérnököktől szerezhetünk gyakorlatot 

már az első félévtől, akik még az egyetemi tanulmányainkat is 

segítik. Ez a fajta képzés remek lehetőséget nyújt, hogy a 

diploma megszerzése után kellő tapasztalattal rendelkezzünk a 

karrierünk megalapozásához.”

Sándor Zoltán

„Örülök, hogy a duális képzést választottam. Az elméleti 

ismeretek megszerzése mellett élvezem, hogy valódi problémákat 

kell megoldanom és van lehetőségem megismerni egy ipari cég 

mindennapjait.”

Kocsis Vivien

„Fontos, hogy az iskolai tanulmányaimat folyamatosan figyelembe 

veszik a céges gyakorlat tervezése során. Úgy vélem, a duális 

képzés segít nekem jobban megérteni, elmélyíteni az iskolában 

szerzett elméleti tudást valós 

ipari környezetben.”



Az eddigi tapasztalatok – tanulmányi eredmények

- 0,2-del jobb tanulmányi eredmény…

- kisebb lemorzsolódás…

MIÉRT?



Mit tegyen Ön? 

HA CSATLAKOZNI AKAR

cégként a duális képzéshez? 

Új cégek csatlakozása



DUÁLIS képzés

DUÁLIS KÉPZÉS



DUÁLIS KÉPZÉS

Hallgatói juttatás

- A gazdálkodó szervezet a teljes képzési időtartamban díjat fizet a hallgató számára. A hallgatót 

az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összege a képzésben töltött idővel 

arányosan emelkedik: a képzés indulásakor a  mindenkor hatályos jogszabály szerinti kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő összeg hetente, az utolsó negyedévben 

eléri a képzésben megszerezhető alapfokozattal és szakképzettséggel a vállalatnál pályakezdő 

munkavállalóként elérhető munkabért. A díjazást a vállalat fizeti, s az nem hárítható át. Nem illeti 

meg díj a hallgatót, ha a gazdálkodó szervezetnél való megjelenési és a szakmai gyakorlatban való 

részvételi kötelezettsége alól bármely okból mentesül (ide nem értve az elméleti képzésen történő 

részvétel idejét, továbbá a vizsganapokat), vagy ha igazolatlanul mulaszt.  

- A gazdálkodó szervezet a szakmai gyakorlat tartama alatt – a gazdálkodó szervezet által 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra irányadó szabályok szerint – biztosítja a 

hallgató étkezését.  

- A gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés időtartamára, a hallgató által elszenvedett baleseti 

kockázatok fedezetére felelősségbiztosítást köt és tart fenn. 

DUÁLIS képzés



Kitöltendő

DOKUMENTUMOK



Együttműködési szerződés   – cég - ME

DUÁLIS BSC KÉPZÉS

képzésenként (szakonként – anyagmérnök BSc, anyagmérnök MSc, kohómérnök MSc)



Hallgatói szerződés MINTA   – cég - hallgató

DUÁLIS BSC KÉPZÉS

minimum feltételek



DUÁLIS BSC KÉPZÉS

Vállalati tanterv kidolgozása  
képzésenként (szakonként – anyagmérnök BSc, anyagmérnök MSc, kohómérnök MSc)



DUÁLIS KÉPZÉS

A cég feladata a hallgatóval szemben:

✓ Bér: mindenkori minimálbér 65%-a az év minden hónapjában

✓ Étkezés biztosítása

✓ Szállás, utazás segítése, támogatása

✓ Munkavédelmi ruházat

✓ Munkavédelmi és egyéb oktatások biztosítása



Új cégek csatlakozása

www.mak.uni-miskolc.hu/dualis

A Karunkon minden egy helyen, az Ön kényelméért! 

www.mak.uni-miskolc.hu/dualis/ceg-informacio

Letölthető:

- Mintaszerződések

- Nyilatkozatok

- DKT dokumentumok

Áttekinthető:

- Ütemezett teendők

- Határidők



Új cégek indulása

Csatlakoztam…. De hogyan lesz hallgatóm?

Nem fáradunk:

- 130 beiskolázási rendezvény

- Közel 60 városban

- Közel 30.000 km utazás

Kar és cégek közös beiskolázása:

- Iskolalátogatások a céges régióban

- Közös szóróanyagok

- Facebook és e-mail kampány

FONTOS!

Csak annak lehet diákja, aki TESZ ÉRTE!



A diákok elérése cégekkel közösen

- Szakmák Éjszakája (április)

▪ Nyitott kapuk a cégeknél

▪ Kötetlen bemutatkozás a régióban

▪ Munkatársaknak családi program

- Céges családi napok, fesztiválok 
(tavasz, de igazán bármikor)

▪ Belső kommunikáció

▪ Elégedett dolgozók

- Közös iskolalátogatások (szeptember-január)

▪ Regionális megjelenés

▪ Közvetlen bemutatkozási lehetőség



A diákok elérése cégekkel közösen

- Kutatók éjszakája (szeptember vége)

▪ 3.500-4.500 érdeklődő

▪ Céges helyszínek



A diákok elérése cégekkel közösen

- Nyílt Napok (december eleje)

▪ Folyamatosan fejlődő arculat 

▪ Kb. 2.500 résztvevő diák

▪ Céges standok, bemutatkozások

▪ Jelenlévő cégek több mint fele Karunk partnere!



A diákok elérése cégekkel közösen

- Duális workshop (április)

▪ Direkt beiskolázás

▪ Kapcsolatépítés

- Szerződés aláírás (szeptember)

▪ Média, kommunikáció

▪ Hallgatók megbecsülése



A diákok elérése cégekkel közösen

- Lányok Napja (április vége)

▪ MAK, MFK és GÉIK, 

▪ Karunkon 60 lány

▪ Céges helyszínek!

- Ökumenikus Pünkösdi Nyílt Nap (május)

▪ Rendezvény az egyetemi beiskolázási holt időben, 750 11. évf. diák



A diákok elérése cégekkel közösen

-Pályaválasztási kiállítások (folyamatos):

▪ Nyíregyháza, Salgótarján, Tokaj, Kiskunhalas, Miskolc

EDUCATIO (január):

▪ Dupla költségvetés, egyedi megjelenés,

▪ Nagyobb terület (36 m2 után 72m2), 

▪ NEMAK is kiállító,

▪ 35.000 résztvevő,

▪ Folyamatos érdeklődés



Köszönöm a figyelmet!

a jövő

egy sikeres 

Képezzük együtt

Csatlakozzonszakembereit!

Erdélyi-Rajhárd Bettina, Mende Tamás

képzéshez!


