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

A 2017/18. tanévre a ME Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) pótjelentkezést hirdet mesterszakos
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.
Mesterképzésben választható szakok:
Választható szak

Képzési
szint

Munkarend

Finanszírozási
forma

költségtérítés
félévenként

Képzési idő
(félév)

Geográfus(1)(2)

M

N

K

330 000 Ft

4

Olaj- és gázmérnöki(3)

M

N

K

330 000 Ft

4

Földtudományi mérnöki(4)

M

N

K

330 000 Ft

4

Hidrogeológus mérnöki (angol
nyelven)

M

N

K

380 000 Ft

4

Olajmérnöki (angol nyelven)(2)

M

N

K

380 000 Ft

4

Bánya- és Geotechnika
mérnöki(5)

M

L

K

310 000 Ft

4

(1) Választható specializáció: geoinformatika.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a
http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.
(3) Választható specializáció: gázmérnöki.
(4) Választható specializációk: geofizikus-mérnöki, geoinformatikus-mérnöki, geológusmérnöki.
(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként
munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés
gyakorisága: a félév során három konzultációs héten hétfő 10 óra és péntek 16 óra közötti időszakaszban.

Felvételi követelmények: szakirányú felsőfokú végzettség, motivációs szakmai elbeszélgetés
A motivációs szakmai elbeszélgetés időpontja és helye:
• Geográfus mesterszak: 2017. augusztus 14. 10:00, Miskolci Egyetem (A/3. épület 3. emelet 314 Hunfalvy
terem)
• Olaj- és gázmérnöki mesterszak: 2017. augusztus 14. 10:00, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet
(A/2. épület fsz. 23)
• Hidrogeológus mérnöki mesterszak: 2017. augusztus 14. 10:00, Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási
Intézet könyvtár (A/4. épület fsz. 37)
• Földtudományi mérnöki mesterszak: 2017. augusztus 14. 10:00, Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani
Intézet könyvtára (A/3. épület 3. emelet 317/a)

•
•

Olajmérnöki mesterszak: 2017. augusztus 14. 10:00, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet (A/2.
épület fsz. 23)
Bánya- és Geotechnika mérnöki mesterszak: 2017. augusztus 14. 10:00, Miskolci Egyetem Bányászati és
Geotechnikai Intézet könyvtár (A/4. épület 242)

Részletes jelentkezési feltételek:
Pontszámítás: Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
Bánya- és Geotechnika mérnöki, Geográfus, Olaj- és gázmérnöki, Földtudományi mérnöki
mesterszakok:
• motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 65 pont
• oklevél minősítése alapján: 25 pont
Többletpontok (maximum 10 pont)
•
Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
fogyatékosság: 1 pont
gyermekgondozás: 1 pont
halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
hátrányos helyzet: 1 pont
•
1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
•
2. (alapdiplomán felüli) nyelvvizsga: 2 pont
•
külföldi részképzés: 2 pont
•
országos és nemzetközi szakmai verseny: 3 pont
•
intézményi TDK részvétel: 2 pont
•
OTDK részvétel: 3 pont
•
szakmai publikáció: 3 pont
Hidrogeológus mérnöki, Olajmérnöki mesterszakok (angol nyelven)
Felvételi pontok:
•
idegennyelv-tudás: 20 pont
•
motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 45 pont
•
oklevél minősítése alapján: 25 pont
Többletpontok (Maximum 10 többletpont adható)
•
Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
fogyatékosság: 1 pont
gyermekgondozás: 1 pont
halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
hátrányos helyzet: 1 pont
•
2. (alapdiplomán felüli) nyelvvizsga: 2 pont
•
intézményi TDK részvétel: 2 pont
•
külföldi részképzés: 3 pont
•
országos és nemzetközi szakmai verseny: 3 pont
•
OTDK részvétel: 3 pont
•
publikáció: 3 pont

A mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése
Mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy főiskolai szinten) szerzett oklevéllel
rendelkezik. Az ilyen végzettség azonban még nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy egy adott mesterképzési
szakra felvételt lehessen nyerni. A Képzési és Kimeneti Követelményben (KKK) meghatározásra került, hogy
egy adott mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett oklevél fogadható el előzményként
(KKK 4. pont).
Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei,
2. azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok
elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A Műszaki Földtudományi Karon akkreditált mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei elérhetők
a kari honlapon (www.mfk.uni-miskolc.hu) a képzések / mesterképzés menüpont alatt.
Amennyiben még a kreditrendszer bevezetése előtt szerzett oklevelet, ez esetben mindenképpen szükséges az
előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése! Abban az esetben, ha a jelentkező korábbi tanulmányai
alapján nem ismertethető el a Képzési és Kimeneti Követelményben meghatározott tartalmú és mennyiségű
kredit, a jelentkező nem vehet részt a felvételi eljárásban akkor sem, ha elérné a mesterképzési szakon
meghatározott ponthatárt. Ezért a javasoljuk az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetését minél
előbb kezdeményezze!
A kérelem beküldésének határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2017. augusztus 10.
Cím: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros
A borítékra kérjük ráírni: "2017/18. évi pótfelvételi eljárás"
Kérelmet csak postai úton fogadunk el
Szükséges mellékletek: leckekönyv másolata vagy Hallgató Információs Rendszerből (Neptun/ETR, stb.)
nyomtatott leckekönyv kivonat. Hitelesítés egyik esetben sem szükséges.
Amennyiben a határozatot hozó Kreditátviteli Bizottság egy tantárgy elfogadásának megítéléséhez tantárgyi
tematikát tart szükségesnek, arról a jelentkezőt az intézmény értesíti.

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

