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Műszaki  
anyagtudoMányi 
kar

„képzelD el az életeD  
féMek nélkül,  
Ház SeM épülne,  
autó SeM inDulna!”

4.
Vegyenek fel az  

egyetemre, anyagmérnöki 
alapszakra

5.
munkaszerződés megkötése 

a vállalattal, ahol duális  
képzésben veszel részt

3.
Jelentkezz bsc képzésre a 
Műszaki anyagtudomány 

karra

7.
a vállalati szakaszokban 

(dec.-jan. és jún.-júl.)  
a vállalatnál tevékenykedsz 

az egyetemen pedig  
vizsgázol.

figyeLem! 
van 20 nap szabaságod!

1.
Jelentkezz egy (vagy több), 
neked tetsző, a képzésben 

részt vevő vállalathoz

6.
szorgalmi időszakokban 

(szept.-nov. és febr.- máj.) az 
egyetemen órákra jársz

2.
felelj meg a vállalatnál  

a felvételi  
elbeszélgetésen

Légy nyerő
a munkaerő-

piacon!

tanuLJ  
DoLgozva,  

DoLgozz  
tanuLva!



LegyéL 
anyagmérnök 

miskoLcon!

„friss DipLoma, 
több éves szakmai 
gyakorLattaL!”  
a duális képzés során Magyarország innovatí-
van gondolkodó vállalatai, valamint a legfelké-
szültebb egyetemek működnek együtt annak 
érdekében, hogy a munkaerőpiacon azonnal 
hasznosítható tudással rendelkező fiatalok 
jelenhessenek meg.  a hallgatók a gyakorlati 
képzést biztosító vállalatokkal munkaszerződést 
kötnek, munkájukért jövedelmet kapnak.
a duális képzésben a hallgató az elméleti tudást 
az egyetemi órákon szerzi meg, de a gyakorla-
ti ismereteire valós munkakörnyezetben, valós 
problémákat megoldva tesz szert (22 hét/év).

miért éri meg? 
• Kiváló kereseti lehetőség!  

a vállalattól minden hónapban jövedelemben 
részesülsz, és a tanév során tanulmányi  
ösztöndíjat is kaphatsz!

• Gyakorlatorientált képzés!  
a tanultakat azonnal alkalmazod is!

• Piacképes tudás!  
a legjobb elméleti és gyakorlati szakemberek-
től tanulhatsz!

• Biztos elhelyezkedés!  
Már diákként is dolgozol, a diplomával  
zsebedben pedig még értékesebb leszel!

• Karrier építési lehetőség!  
Már a tanulmányaid alatt is bizonyíthatsz  
a munkádban, haladhatsz a  
vállalati ranglétrán!

metaLLurgia  
és képLékeny- 
aLakítás (Specializáció)  
• a fémipar, a magyar gazdaság kiemelten fon-

tos stratégiai ágazata, kiváló elhelyezkedési és 
kereseti lehetőségekkel!

• a legjelentősebb hazai fémipari nagyvállalatok 
éves árbevétele megközelíti az 500 milliárd fo-
rintot, foglalkoztatottjaik száma pedig a  7000 
főt.

• Számos, néhány éve végzett mérnökünk dol-
gozik már vezetői, középvezetői beosztásban 
hazai és külföldi munkahelyükön. 

• Hallgatóink az évek alatt aktívan részt vesznek 
a vállalat tevékenységében, ezáltal könnyen 
megírják és megvédik szakdolgozatu-
kat, majd gyorsan beilleszked-
nek a céghez munka-
vállalóként.

náLunk érték, 
ha az átLagtÓL többet akarsz! 
karunk oktatói kiemelten foglalkoznak  
a kutatni vágyó fiatalokkal, akik az országos 
tudományos Diákköri konferenciákon  
rendre 1-2. helyezéseket érnek el!

miLLiÓkat spÓroLhatsz! 
a www.portfolio.hu kimutatása alapján  
Miskolcon a legolcsóbb a diploma megszerzése, 
hiszen itt a legolcsóbbak a – kiváló minőségű –  
kollégiumok, és általában a megélhetés. 12. orosháza

8. Békéscsaba

16. törökszentmiklós

1. 2. győr 3. 

7. cegléd

6. 23. felsőzsolca

9. 11. apc

22. 25. 
Salgótarján

14. Szeged

4. 5. Sátoraljaújhely
18. kisvárda

1.  neMak győr  
 alumíniumöntöde kft. 

2.  Busch-Hungária kft. 
3.  fémalk zrt. 
4.  certa zpSz kft. 
5.  prec-cast Öntödei kft.
6.  Sicta kft.
7.  ecseri kft.
8.  csaba Metál zrt.
9.  cSaBacast  

 könnyűfémöntöde kft.
10. kludi kft.

11. Qualiform zrt.
12. akg alföldi kohászati 
  és gépipari zrt.
13. csepel Metall 
  Vasöntöde kft.
14. Szegedi Öntöde kft.
15. Mohácsi 
  Vasöntöde kft.
16. tM Öntöde kft.
17. Magyarmet Bt.
18. Várda Vulkán kft.
19. nehézfémöntöde zrt.

20. kienle+Spiess 
  Hungary kft. 
21. le Belier 
  Magyarország 
  formaöntöde rt. 
22. Wamsler Se 
  Háztartástechnikai 
  európai rt.
23. aluinvent zrt.
24. Wescast Hungary
  autóipari zrt.
25. pyroven kft.

DuáLis
képzőheLyeink


