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DUÁLIS KÉPZÉSEK  
TÁJÉKOZTATÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Ha további információt szeretnél, keresd a Műszaki Földtudományi Kar duális képzési referensét:  
Dr. Vágó János  •  dual.mfk@uni-miskolc.hu

MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?  
A duális képzés három fél – hallgató, cég, egyetem – közötti 
együttműködést jelent.  Duális képzésben alap- vagy mester-
képzési szakon is tanulhatsz.

Egyetemi képzésed ideje alatt egy vállalatnál kell elhelyezked-
ned, amelynél gyakorlatot, szakmai munkát végzel és ott ok-
tatásban is részesülsz. A tanév hossza 48 hét, egyetemi okta-
tással 26 hetet, a vállalatoknál pedig 22 hetet fogsz eltölteni. 
Ha jelentkezel, arra készülj, hogy sűrűek lesznek az egyetemi 
évek, hiszen a gyakorlati időt a tanulmányi szünetekben és  
a vizsgaidőszakokban kell a cégnél töltened. A gyakorlati 
időszakokban megismerheted a vállalat egész működését,  
a szakhoz kapcsolódó munkaköröket. Ennek érdekében 
többféle munkakörben is kipróbálhatod magad a képzés ideje 
alatt, részt vehetsz a cég saját képzésein is. Diplomád meg-
szerezése után a cég felé semmilyen elköteleződést nem kell 
vállalnod, bárhol elhelyezkedhetsz. 

MIÉRT JÓ LEHETŐSÉG EZ NEKED? 
A képzési idő vállalati szakaszaiban szakmai munkatapaszta-
latot szerezhetsz vezető iparági vállalatoknál. A munkádért  
a 3,5 éves alapképzésen (mesterképzés esetén 2 évig)  
a képzés teljes időtartamára fizetést kapsz a cégtől, vagyis 
nem csak a gyakorlati időszakra, hanem az egyetemi oktatá-
si időszakra is. A fizetés havi összege jelenleg a minimálbér  
65-90%-a. Tanulmányaid finanszírozása érdekében tehát 
azonnal szakmai munkát végezhetsz, és építheted a karrie-
red, nem kell diákmunkát vállalnod. 

A cégek évente négy hét fizetett szabadságot is biztosítanak. 
Az egyetem elvégzésekor már 3,5 év (2 év) munkatapaszta-
lat lesz a hátad mögött, nem fogsz pályakezdőnek számítani, 
azonnal jobb pozíciókra pályázhatsz az adott vállalatnál, vagy 
más cégeknél. A képzés alatt részt vehetsz projektekben, 
megismerkedhetsz a vállalat által alkalmazott technológiá-
val, valamint egyszerű a szakdolgozati téma megválasztása 
is, és a megírásához minden segítséget megkapsz a vállalat-
tól. Jövendőbeli szakmád alapjait a legjobb szakemberektől  
tanulhatod és egy csapat tagja lehetsz, ahol új emberekkel és 
kihívásokkal találkozhatsz. 

HOGYAN VEHETSZ RÉSZT BENNE? 
Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében lehet  
(Felvi.hu). A duális képzésre történő jelentkezés két, egy-
mással párhuzamos szakaszból áll. Van a hagyományos, 
pontjaidon alapuló egyetemi felvételi eljárás valamelyik du-
ális képzési szakunkra, és emellett a vállalatok saját felvéte-
lit szerveznek, ami leginkább egy állásinterjúnak felel meg.  
A jelentkezés során neked kell felvenned a kapcsolatot a ki-
választott vállalati partnerrel (egyszerre több céghez is jelent-
kezhetsz), amelynél a duális képzés gyakorlati idejét szeret-
néd tölteni. Ezeknek a cégeknek a listáját és elérhetőségüket  
a honlapunkon megtalálod. 

A vállalati felvételi eredménye nem befolyásolja a központi 
felvételit, tehát ha netán sikertelen a felvételid, ugyanúgy be-
kerülhetsz a hagyományos alapképzési szakra a pontjaid alap-
ján, vagyis nem duális hallgatóként, hanem nappali tagozatos 
hallgatóként kezdheted meg tanulmányaid. 


