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TÁJÉKOZTATÓ
A Műszaki Földtudományi Kar által 2018. szeptemberi indítással meghirdetett MSc szakokról
Meghirdetett mesterképzési szakok (nappali)
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Földtudományi mérnöki (1)(2)
Geográfus (3)(4)(5)

finanszírozási
forma
Támogatott
330 000 Ft
Támogatott
330 000 Ft

Hidrogeológus mérnöki (angol nyelven) (1)

Támogatott
Támogatott

K

Környezetmérnöki
(angol nyelven) (1)
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Olaj- és gázmérnöki (1)
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Olajmérnöki (angol
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Szénhidrogén-kutató
földtudományi mérnöki (angol nyelven) (1)

Meghirdetett mesterképzési szakok (levelező)
Képz. Munka- Fin.
Választható szak
szint rend
Forma
M

L

A

M

L

K

Bánya- és Geotechnikai mérnöki (1)(7)(8)

380 000 Ft

380 000 Ft

Finanszírozási
forma
Támogatott
310 000 Ft

Képz.idő
(félév)

4
4
4
4
4
4

4

Képz.idő
(félév)

4

Irányszám
min<max
4 < 12
1 < 10
4 < 12
1 < 10
4 < 12
1 < 10
4 < 10
1 < 10
4 < 10
1<8
4 < 15
1<8
4 < 12
1<8

Irányszám
min<max
4 < 10
1<8

(1) A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további
követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.
(2) Választható specializációk: geofizikus-mérnöki, geológusménöki, geoinformatikus-mérnöki
(3) Választható specializáció: geoinformatika
(4) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk itt érhetők el
(5) A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott egybefüggő, legalább hat hét időtartamban megszervezett munka, amelynek kreditértéke legalább 5 kredit.
(6) Választható specializáció: gázmérnöki

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, a félév során három konzultációs héten hétfő
10 óra és péntek 16 óra közötti időszakban kerül sor.
(8) Választható specializációk: bányászat és geotechnika; nyersanyagelőkészítés

Megjegyzés:
önköltséges

M - mesterszak, N/L - nappali/levelező munkarend, A - állami ösztöndíjas, K -

Pontszámítás:
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

Bánya- és geotechnikai mérnöki, földtudományi mérnöki, geográfus, olaj- és gázmérnöki mesterszakok:
•
•
•

motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 65 pont
oklevél minősítése alapján: 25 pont
Többletpontok (maximum 10 pont)
- Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont
o fogyatékosság: 1 pont
o gyermekgondozás: 1 pont
o hátrányos helyzet: 1 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
- 2. (alapdiplomán felüli) nyelvvizsga: 2 pont
- intézményi TDK részvétel: 2 pont
- külföldi részképzés: 2 pont
- országos és nemzetközi szakmai verseny: 3 pont
- OTDK részvétel: 3 pont
- szakmai publikáció: 3 pont

A szakmai és motivációs beszélgetés bírálati szempontjai a magyar nyelvű műszaki mesterszakokon (maximum 65 pont):
1.) A mesterszak szakmai ismereteinek elsajátításához szükséges, elsősorban természettudományos
ismeretkörökben (illetve szakterületeken) meszerzett tudásanyag értékelése (max. 20 pont).
2.) Műszaki szakterületen megszerzett szakmai gyakorlat és tapasztalat értékelése a mesterképzés gyakorlat-orientált szakmai törzsanyagának szempontjából, valamint a műszaki területen elért, az oktatási rendszeren kívüli teljesítmények értékelése (max. 20 pont).
3.) A Felvételiző szakdolgozatának és az abban elért eredmények rövid, szakmai bemutatása. A műszaki gondolkodásmód, a motiváltság és a jövőre vonatkozó szakmai elképzelések értékelése (max.
25 pont).
A szakmai és motivációs beszélgetés bírálati szempontjai a geográfus mesterszakon (maximum 65 pont):
1.) A mesterszak szakmai ismereteinek elsajátításához szükséges természettudományos ismeretkörökben (illetve szakterületeken) meszerzett tudásanyag értékelése (max. 20 pont).
2.) Természettudományi, vagy műszaki szakterületen megszerzett szakmai gyakorlat és tapasztalat értékelése a mesterképzés gyakorlat-orientált szakmai törzsanyagának szempontjából, valamint az
oktatási rendszeren kívüli teljesítmények értékelése (max. 20 pont).
3.) A Felvételiző szakdolgozatának és az abban elért eredmények rövid, szakmai bemutatása. A természettudományos gondolkodásmód, a motiváltság és a jövőre vonatkozó szakmai elképzelések
értékelése (max. 25 pont).

Szénhidrogén kutató földtudományi mérnöki (angol nyelven), Hidrogeológus mérnöki (angol
nyelven), Környezetmérnöki (angol nyelven), Olajmérnöki (angol nyelven) mesterszakok:
•
•
•
•

idegennyelv-tudás: 20 pont
oklevél minősítése alapján: 25 pont
szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont
Többletpontok (maximum 10 pont)
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•

•
•
•
•
•
•

előnyben részesítési maximális pont: 1 pont
fogyatékosság: 1 pont
gyermekgondozás: 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.

Az angol nyelvű műszaki mesterszakok szakmai és motivációs beszélgetés bírálati szempontjai (maximum
45 pont), valamint a nyelvi készség értékelése (maximum 20 pont):
1.) A mesterszak szakmai ismereteinek elsajátításához szükséges természettudományos ismeretkörökben (illetve szakterületeken) meszerzett tudásanyag értékelése (max. 15 pont).
2.) Műszaki szakterületen megszerzett szakmai gyakorlat és tapasztalat értékelése a mesterképzés gyakorlat-orientált szakmai törzsanyagának szempontjából, valamint műszaki szekterületen elért, az
oktatási rendszeren kívüli teljesítmények értékelése (max. 15 pont).
3.) A Felvételiző szakdolgozatának és az abban elért eredmények rövid, szakmai bemutatása. A műszaki gondolkodásmód, a motiváltság és a jövőre vonatkozó szakmai elképzelések értékelése (max.
15 pont).
4.) Műszaki és szakmai angol nyelvi ismeretek (max. 10 pont).
5.) Általános angol nyelvi készségek (max. 10 pont).

A jelentkezés feltételei:
•
•
•

•
•

A jelentkezési határidő 2018. február 15.
Jelentkezni interneten keresztül e-felvételivel lehet. Az elektronikus jelentkezés a www.felvi.hu honlapon keresztül az e-felvételi menüpont alatt intézhető.
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkezők a mesterszak Képzési és kimeneti követelményei alapján
időben ellenőrizzék, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett
oklevél szükséges. Ha ez alapján a jelentkező nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek
eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozat másolatát a felvételi eljárás során haladéktalanuk, de legkésőbb 2018. július 11-ig kell feltölteni.
Csatolandó dokumentumok: Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. július 11-ig kell feltölteni.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja minden mesterszak esetében 2018. június 26-27.

A mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése
Mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (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.
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A Műszaki Földtudományi Karon akkreditált mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei
elérhetők a kari honlapon (www.mfk.uni-miskolc.hu) a képzések / Mesterképzés / Mesterszakos képzési
és kimeneti követelmények 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, már a jelentkezés
előtt kezdeményezze!
A kérelem beküldésének határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2018. május 31.
Cím: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros
A borítékra kérjük ráírni: "2018/19. évi felvételi eljárás"
Kérelmet csak postai úton fogadunk el
Szükséges mellékletek: leckekönyv másolata vagy Hallgató Információs Rendszerből (Neptun/ETR)
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.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kreditátviteli Bizottság által kiadott határozat csak az adott szakra történt
jelentkezésre vonatkozik, több intézménybe, szakra történő jelentkezés esetén mindegyik intézménytől
külön határozatot szükséges kérnie.
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