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Környezetmérnöki Alapszak (BSc)
A környezetmérnöki szakon végző környezetmérnökök korunk egyik legnagyobb kihívásának, a természeti erőforrások
értelemszerű és józan felhasználásának felelősei lesznek. A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai,
műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik:
●
Képesek felismerni a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket és a kárelhárítási tevékenységet irányítani,
●
Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére,
●
Járatosak a természeti erőforrások ésszerű felhasználásának módszereiben, a hulladékszegény technológiák kiala
kításában, azok működtetésében,
●
Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására,
●
Általános ismeretekkel rendelkeznek a természet és tájvédelem, a környezetpolitika területén,
●
Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó
részvételre, környezetvédelmi megbízotti, referensi feladatok ellátására; környezetvédelmi szakértői, tanácsadói,
döntéselőkészítési munkában való részvételre; hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására;
közigazgatási és önkormányzati környezetvédelmi (településkörnyezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök
betöltésére;
A végzett hallgatók kellő mélységű ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc) történő folytatásához. A tervezői
és szakértőijogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat, és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető
meg.

A diploma megnevezése: Környezetmérnök (BSc)
Képzési forma és idő:
Nappali tagozat, 7 félév. Az átlagos heti óraszám 27. Egy félévben 15 oktatási hét van. 7 félév alatt az előadások és gyakorlatok
összes óraszáma 2900.

Környezettechnikai Szakirány
A szakirányon olyan mérnökök képzése folyik, akik képesek megtervezni a települési és ipari hulladékok
kezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását, a hasznos komponensek szelektív kinyerését, képesek
alkalmazni a környezet védelmét szolgáló sajátos technológiákat.

Az ideális jelentkező:
Jelentkezz erre az alapszak szakirányra, ha érdekelnek a természet és műszaki tudományok, kedveled a reál tárgyakat, a
mérnöki gondolkodást és szereted környezetvédelmet.

Főbb tárgyak:
természettudományos alapismeretek: matematika fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia;
gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, tár
sadalomtudományi ismeretek;
szakmai törzsanyag: mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem,
közegészségügy; környezeti mérések, környezetvédelmi műszaki műveletek; vízminőségvédelem; levegőtisztaságvédelem;
talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem környezetállapot
értékelés; környezetmenedzsment.
differenciált szakmai anyag: A mechanikai, fizikaikémiai, termikus és biológiai eljárástechnikai alapismeretek; a települési és
ipari hulladékok, (elhasznált autók, háztartási gépek és más elektrotechnikai és elektronikai hulladékok, a gumi és
műanyaghulladékok, az építési hulladékok, a bányászati és kohászati melléktermékek) kezelése, ártalmatlanítása,
hasznosítása, hasznos komponenseinek szelektív kinyerése, a környezet védelmét szolgáló sajátos technológiáik meg
ismerése.
szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai időtartama legalább 4 hét.

A Környezetmérnöki (BSc) alapszak és mesterszak (MSc)
képzési szerkezete a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán
a Környezettechnikai szakirány szemszögéből
Munkaerőpiac

Doktori (PhD) képzés a Mikoviny Sámuel
Földtudományi Doktori Iskolában

okleveles környezetmérnök
Mester szintű
szakképzés
(3 félév,
90 kredit)

Környezetmérnöki Mesterképzési
szak (MSc)
ME MFK

Másik felsőoktatási intézmény
Környezetmérnök MSc

Másik mesterképzési szak

Környezettechnikai Szakirány
Környezeti hatásvizsgálat, talajtisztítás, hulladékgazdálkodás, hulladékok feldolgozása
és újrahasznosítása,
környezeti
kockázatok stb.
Természettudományi
alapismeretek
(48 kredit)
matematika,
fizika, kémia,
biológia, ökológia, ásványkőzettan,
és
földtan

Geokörnyezetmérnöki Szakirány
Környezetföldtan,
környezetgeofizika,
építési
ismeretek,
környezeti kockázatok, geotechnika, alkalmazott hidrogeológia, kárcsökkentés,
elhárítás, kármentesítés stb.

Gazdasági és humán
alapismeretek
(18 kredit)
közgazdaságtan, jogi
ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció,
társadalomtudományi
ismeretek

Környezetmenedzsment Szakirány
Környezeti hatásvizsgálat, környezetgazdaságtan, ipari technológiák, logisztika, számvitel, település-üzemeltetés stb.

Szakmai törzsanyag
(76 kredit)
mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek;
közegészségtan; környezeti mérések,
analitika, monitorozás; környezettan (légkörtan; környezeti kémia);
környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés
védelem; sugárzásvédelem; természet- és tájvédelem);

Másik felsőoktatási intézmény Környezetmérnöki alapszak (BSc)

Törzsanyag
1. – 4. (-6.) félév
(142 kredit)

Differenciált szakmai
ismeretek,
5. – 7. félév (68 kredit)

Környezetmérnök (BSc)

Másik felsőoktatási intézményben végzett tanulmányok:
természettudományi alapismeretek legalább 20 kredit; gazdasági és humán alapismeretek legalább 10 kredit; szakmai ismeretek (mérnöki ismeretek, környezetvédelmi műszaki ismeretek, informatika) legalább 30 kredit értékben.

Munkaerőpiac

