Tájékoztató pótfelvételi jelentkezésről - alapképzések
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
2017/18. tanév

A 2017/18. tanévre a ME Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) pótjelentkezést hirdet alapszakos képzésekre
az alábbiak szerint.
A pótfelvételi eljárás során csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azoknak
a jelentkezését fogadhatjuk el, akik 2017-ben nem jelentkeztek, illetve akik 2017. július 26-án nem nyertek
felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.
Jelentkezni kizárólag elektronikusan a www.felvi.hu honlapon keresztül lehet.

A jelentkezés határideje 2017. augusztus 7.
Alapképzésben választható szakok:
Választható szak

Képzési
szint

Munkarend

Finanszíro
-zási forma

Műszaki földtudományi
alapszak(1)(4)

A

N

K

200 000 Ft

7

280

Környezetmérnöki
alapszak(2)(4)

A

N

K

200 000 Ft

7

286

Földrajz alapszak(3)(4)

A

N

K

200 000 Ft

6

305

Megjegyzés:

költségtérítés
félévenként

Képzési ponthatár
idő
(félév)

A - alapszak, N - nappali képzés, K - költségtérítéses

(1) Választható specializációk: földtudományi, bánya- és geotechnikai, előkészítés-technikai, olaj- és
gázmérnöki.
Érettségi követelmények: matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. ágazati
szakmai érettségi vizsga(5) v. szakmai előkészítő tárgy(6).
(2) Választható spcializációk: geokörnyezetmérnöki, környezettechnikai.
Érettségi követelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai
érettségi vizsga(5) v. szakmai előkészítő tárgy(6).
(3) Választható spceiclizáció: geoinformatikai kutatói
Érettségi követelmények: földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v.
természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsga(7) v. szakmai előkészítő tárgy(8).
(4) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon
és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található
(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (műszaki földtudományi; környezetmérnöki alapszakok): bányászat
ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és
vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika
ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek,
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek,
közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész
ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész
ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(6) Szakmai előkészítő tárgy (műszaki földtudományi; környezetmérnöki alapszakok): elektronikai alapismeretek,
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építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedésüzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).
(7) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (földrajz alapszak): bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika
ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek,
villamosipar és elektronika ismeretek.
(8) Szakmai előkészítő tárgy (földrajz alapszak): elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

Részletes jelentkezési feltételek:
Specializálódás a képzés során
A specializációkat a műszaki földtudományi és a környezetmérnöki alapképzési szakokon a 3. félévtől vehetik fel
a hallgatók, ha teljesítették a Matematika 2. tantárgyat és legalább 45 kreditet szereztek a szak mintatantervéből.
Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató (FFT) kiadványban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és
érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről az FFT külföldi vagy külföldi rendszerű
intézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu weboldalon találhat bővebb
információt.
Csatolandó dokumentumok:
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.

További információ:
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatala
(Miskolc-Egyetemváros, A/4 épület I. emelet 137.)
tel.: 46 565-051
e-mail: mfk@uni-miskolc.hu

www.mfk.uni-miskolc.hu
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