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A duális képzési program ösz-
szekapcsolja az elméleti kép-
zést, felkészítést a gyakorlati 
ismeretek és készségek meg-
szerzésével. 

A Gazdaságtudományi Ka-
ron évek óta zajlik duális képzés 
a szakmailag minősített vállalati 
partnerekkel együttműködésben 
6 alapszakon (emberi erőforrások, 
gazdálkodás és menedzsment, 
kereskedelem és marketing, 
nemzetközi gazdálkodási, pénz-
ügy és számvitel, turizmus-ven-
déglátás). A mesterképzéseken 
(ellátásilánc-menedzsment, mar-
keting, számvitel, vállalkozásfej-
lesztés, vezetés és szervezés) vi-
szonylag új lehetőség a duális 
képzés, ami annyiban más, mint 
az alapszakon folyó duális képzés, 
hogy a már diplomával rendel-
kező hallgatók magasabb szintű 
tudásbázissal jelentkeznek a vál-
lalatokhoz és ott kamatoztatják 
eddigi tudásukat. 

A valós vállalati példák, élet-
helyzetek erősítik a kar duális hall-
gatóinak tudását, ezáltal sokkal 
komplexebb szemlélettel rendel-
keznek. A hallgatók olyan mun-
katapasztalattal, készségekkel és 
képességekkel gazdagodnak a 
képzés során, amelyek birtoká-
ban sikeresek a munkaerőpiacon. 
A Gazdaságtudományi Kar nagy 
örömére szolgál, hogy a duális 
képzésben végzett hallgatóik a 
tanulmányok lezárását követően 
nagy arányban a duális partner 
vállalatoknál/-intézményeknél 
helyezkednek el főállásban. A du-
ális képzésben végzett hallgatóik 
véleménye szerint nagyon jó dön-
tés volt ezt a képzési formát vá-
lasztani, megtanulták jobban és 

hatékonyabban beosztani az ide-
jüket, hiszen ők egyszerre voltak 
egyetemi hallgatók és munkavál-
lalók is. Ez a szakmai kihívás soku-
kat megerősített, és nagyon szép 
tanulmányi eredménnyel zárták a 
képzést.

A Gazdaságtudományi Karnak 
jelenleg 54 duális vállalati part-

nere van, tevékenységi körük jól 
illeszkedik az alap- és mestersza-
kok specialitásaihoz. A teljesség 
igénye nélkül multinacionális vál-
lalatok, hotelek, bankok és hitelin-
tézetek is szereplenek a Gazdaság-
tudományi Kar partnerei között: a 
Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft., BorsodChem Zrt., 
Joyson Safety Systems Hunga-
ry Kft., Jabil Circuit Magyarország 
Kft., Shinwa Magyarország Precízi-
ós Kft., Ongropack Kft., Unió Coop 
Zrt., Calimbra Hotel, Hell Energy 
Kft., Avalon Park, Interkreditor Kft., 
Magyar Bankszövetség.

Elkötelezettek a duális 
képzés fejlesztésére 
A duális képzés nem csu-
pán azért hasznos, mert az 
egyetemi hallgatók meg-
szilárdíthatják gyakorlati 
ismereteiket – a szakmai 
előrehaladásukban is se-
gítheti őket.

A Miskolci Egyetem okta-
tási portfóliójába 2015-ben 
új elemként épült be a duális 
képzés, első körben 3 kar 9 du-
ális alapképzési szakot indított. 
A paletta az évek során jelen-
tősen bővült, ma már számos 
mesterképzésbe is bekapcso-
lódhatnak a hallgatók. Jelen-
leg 5 karon (BTK, GÉIK, GTK, 
MAK, MFK) összesen 22 alap-
szak és 4 kar esetében (GÉIK, 
GTK, MAK, MFK) 16 mesterszak 
közül választhatnak – mondta 
el Czap László intézményfej-
lesztési és kapcsolati ügyekért 
felelős rektorhelyettes.

Az első évfolyam 40 fővel in-
dult, jelenleg összesen közel 
240 fiatal tanul ebben a formá-
ban – ezzel a Miskolci Egyetem 
a 3. az országos rangsorban. 
Az anyagmérnöki szakon ma-
napság is 30-40 százalék kö-
zötti a duális hallgatók aránya. 
A vállalati partnerek – egyebek 
mellett a Bosch, a Joyson, a NE-
MAK, a BorsodChem, a FUX és 
a MOL – száma is folyamato-
san bővül, jelenleg több mint 
150 van, sok esetben egy cég-
gel több kar is együttműködik.

A „tisztán” alap- vagy mes-
terképzésben részt vevő hall-
gatókhoz hasonlóan a duá-
lis képzésben résztvevők is 
elsajátítják az elméleti alapo-
kat, emellett gyakorlatukat vál-

lalkozásoknál töltik. Így meg-
szerzik azokat a készségeket, 
amiket egy munkahely elvár 
a dolgozóitól, és megismerik 
a cég kultúráját. Ez biztosítja 
azt, hogy olyan versenyképes 
munkavállaló kerüljön a mun-
kaerőpiacra, aki azonnal képes 
teljes értékű munkát végezni. 
A munkaadó így akár több hó-
nap betanulási időt és költsé-
get spórol.

– Az új típusú képzés siker-
történetnek tekinthető. A le-
morzsolódás minimális. A 
partnercégek elégedetten 
nyilatkoztak a hallgatókról, ők 
pedig a tanulmányi kötele-
zettségeik teljesítésében – a 
kétszeres terhelésük ellenére 
– eredményesebbek a hagyo-
mányos formában tanuló tár-
saiknál. Egy belső felmérés 
szerint a hallgatók 94 száza-
léka választaná ismét a duális 
képzést (Németországban 74 
százalékuk). Hasonló az aránya 
azoknak, akik ugyanazt a part-
nercéget választanák, ahová 
jelentkeztek – mondta Czap 
László.

A felsőoktatási intézmények 
küzdenek azzal, hogy keve-
sebb a jelentkező. A Miskolci 
Egyetem igyekszik rugalma-
san reagálni a különböző vál-
lalati igényekre, így bővítve a 
duális szakok palettáját – akár 
olyat is biztosítva a hallgatók 
számára, ami csak itt érhető el. 
Ilyen például a műszaki földtu-
dományi, vagy a kohómérnöki 
alapszak. – Egyetemünk elkö-
telezett a duális képzés továb-
bi fejlesztésére – hangsúlyozta 
a rektorhelyettes.

DUÁLIS KÉPZÉS AZ EGYETEM  
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A duális képzés jelentkezési határidejét  
meghosszabbítottuk: 2020. június 15-ig. 

További információkért látogasson el honlapunkra:  
gtk.uni-miskolc.hu/dualiskepzes 

PÉNZT A GAZDÁSZNAK!
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