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Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
http://www.uni-miskolc.hu/~mfk

Műszaki Földtudományi Alapszak (BSc)
Magyarországon egyedül a Miskolci Egyetemen oktatnak műszaki-földtudományi alapszakos
mérnökhallgatókat. Az itt végzett mérnökök alkalmasak:
●
a földtani-geofizikai kutatások elvégzésére,
●
az ásványi nyersanyagok, energiahordozók és a víz készleteinek kutatására, feltárására,
●
az ásványi nyersanyagok hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelésére és előkészítésére,
●
a tevékenységhez szükséges sajátos építmények építési, fenntartási, üzemeltetési, illetve a tevékenységhez
kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,
●
a képzési profilnak megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
●
komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre.
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: Földtudományi mérnök (BSc)
Képzési forma és idő
Nappali tagozat, 7 félév. Összes teljesítendő kredit 210. Az átlagos heti óraszám 27. Egy félévben 15 oktatási hét van. 7
félév alatt az előadások és gyakorlatok összes óraszáma 2900.

Nyersanyagelőkészítési Szakirány
A szakirányon olyan mérnökök képzése folyik, akik rendelkeznek az ásványi nyersanyagok hasznos alkotóinak
korszerű, a legjobb elérhető technológiára alapozott kinyerésének elméleti ismereteivel és gyakorlati módszereivel,
akik járatosak a levegő, a víz és a talaj tisztításának, a hulladékok újrahasznosításának módszereivel.

Az ideális jelentkező:
Jelentkezz erre az alapszak szakirányra, ha természettudományos érdeklődésű vagy, fontosnak érzed a környezeted
fenntarthatóságát és tenni is akarsz ezért. Ha érdekelnek a legújabb környezetkímélő technológiák, melyekkel
csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék mennyisége, javítható az újrahasznosítás hatásfoka.

Főbb tárgyak:
természettudományos alapismeretek: matematika, mérnöki fizika, kémia, földtudományi alapismeretek, informatika;
gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, államigazgatási- jogi
ismeretek, humán ismeretek;
szakmai törzsanyag: természettudományi, informatikai, mérnöki alapozó és módszertani, alkalmazott földtudományi,
technológiai, szakirányú EU-s ismeretek.
differenciált szakmai ismeretek: Történeti földtan, szerkezeti földtan, távérzékelés, geofizika, alkalmazott kőzettan,
környezetföldtan, geokémia, vízgazdálkodás, földtani térképezés.

szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét.

A Műszaki földtudományi (BSc) alapszak és mesterszakok (MSc)
képzési szerkezete a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi karán
a Nyersanyaglőkészítési szakirány szemszögéből
Munkaerőpiac

Doktori (PhD) képzés a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában

okleveles bányaés geotechnikai
mérnök

Mester szintű
szakképzés
(MSc)
(3 félév,
90 kredit)

Bánya- és
Geotechnikai
mérnöki

okleveles
okleveles előkészítéstechnikai olajmérnök /
okleveles
mérnök
gázmérnök
Előkészítéstechnikai mérnöki
nyersanyag-előkészítési
●általános eljárástechnikai
●

mélyművelési,
●alagútépítési,
●külfejtési és
geotechnikai

●

Olaj- és
Gázmérnöki
olajmérnöki
gázmérnöki

●

●

okleveles
okleveles geológusmérnök / hidrogeológusmérnök
okleveles geofizikusmérnök
Földtudományi Hidrogeológusmérnöki
mérnöki
geológusmérnöki
●geofizikusmérnöki
●

Más mesterképzési
szakok

felszín alatti
vízkészlet
gazdálkodás
●vízbányászat
●

Törzsanyag
1. – 4. (-6.) félév

Differenciált szakmai
ismeretek, 5. – 7. félév (78 kredit)

alapszakos diploma: Földtudományi mérnök (BSc)
Bánya- és
Geotechnikai
Szakirány

Nyersanyagelőkészítési Szakirány

Olaj- és Gázmérnöki Szakirány

Bányaművelés
alapjai, bányagazdaságtan, külfejtések nyitása,
robbantástechnika, ásványelőkészítés, rekultiváció, bányamérés
stb.

Aprítás, darabosítás, dúsítás, osztályozás, ásványelőkészítés, vízkezelés, vízgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, stb.

Szénhidrogén
földtan, mélyfúrás,
rezervoármechanika, szénhidrogén
termelés és szállítás, gázfelhasználás, gázszolgáltatás stb.

Természettudományi
alapismeretek
(44 kredit)
matematika,
mérnöki fizika,
kémia, földtudományi
alapismeretek,
informatika

Földtudományi
Szakirány
Történeti
földtan,
szerkezeti földtan,
távérzékelés, geofizika,
alkalmazott
kőzettan, környezetföldtan, geokémia,
vízgazdálkodás,
földtani térképezés stb.

Gazdasági és humán
alapismeretek
(18 kredit)

Szakmai törzsanyag
(70 kredit)

közgazdaságtan,
vállalkozás-gazdaságtan,
menedzsment,
államigazgatási- jogi
ismeretek, humán ismeretek

természettudományi, informatikai, mérnöki alapozó és módszertani, alkalmazott földtudományi,
technológiai, szakirányú
EU-s ismeretek

Másik felsőoktatási intézményben végzett tanulmányok, elsősorban építőmérnöki, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, biomérnöki, gépészmérnöki, energetikai
mérnöki, faipari mérnöki, élelmiszermérnöki, környzetgazdálkodási agrármérnöki
alapszakok, a következő elismerhető kreditekkel: természettudományi alapismeretek
legalább 25 kredit; gazdasági és humán alapismeretek legalább 10 kredit; szakmai
ismeretek (géptan, elektrotechnika, méréstechnika, műszaki mechanika, földtan,
áramlásta, anyagismeret) legalább 45 kredit.

Munkaerőpiac

