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A Miskolci Egyetem megújította szervezeti struktúráját, az 
új funkcionális szervezeti egységek mellett júniustól egy 
oktatási rektorhelyettes segíti a munkát. Dr. Szilágyi Ro-
land korábban a Gazdaságtudományi Kar dékánhelyette-
seként koordinálta a duális képzés bevezetését. Úgy látja: 
a duális képzés ma már elengedhetetlen alkotóeleme egy 
versenyképes egyetem oktatási palettájának.

– Mióta választhatják a Mis-
kolci Egyetem hallgatói a duá-
lis képzési formát, és mit is je-
lent ez pontosan?

– A Miskolci Egyetemen 
2015-ben indult először du-
ális képzés. Jelenleg 5 karon 
(gépészmérnöki és informati-
kai, földtudományi, anyagtu-
dományi, gazdaságtudomá-
nyi és bölcsészettudományi) 
összesen 36 gyakorlatigényes 
szakon indítottunk ilyen kép-
zéseket. A duális képzésben 
a hallgatók nemcsak az egye-
temen, hanem az együttmű-
ködő, szakmailag minősített 
vállalatoknál is folytatnak ta-
nulmányokat. Egy évben ösz-
szesen 26 hetet tölt a hallgató 
az egyetemi padokban, va-
lamint 22 hetet a vállalatnál, 
ahol az ottani szakemberek 
segítik az elméleti ismeretek 
gyakorlati elmélyítését.

– Miben más a duális képzés?
– A követelmények any-

nyiban térnek el az általá-
nos felvételi eljárástól, hogy 
a hallgató egy vállalati inter-
jún is részt kell hogy vegyen. 

Amennyiben a hallgató fel-
vételt nyer valamelyik álta-
la kiválasztott cégnél és az 
egyetemre is, akkor a vállalat 
munkaszerződést köt a hall-
gatóval. Ennek értelmében a 
hallgató évente 48 héten ke-
resztül „fizetést” kap – tehát 
akkor is, amikor tanul az egye-
temen.

– Melyek a duális képzés 
előnyei?

– A hallgatók szempont-
jából fontos az anyagi jut-
tatás, amely a képzés teljes 
időtartamára szól, hiszen így 
finanszírozni tudja a képzé-
si kiadásait. Tanulmányaival 
egyidőben 3,5 év szakmai 
gyakorlatot szerez, ami hatal-
mas előnyt jelent az álláskere-
sésnél. A képzés végén pedig 
a vállalattól állásajánlatot is 
kaphat. A vállalatok/szerve-
zetek számára az egyik leg-
nagyobb vonzerőt az egyre 
bővülő, állam által biztosított 
finanszírozási kedvezmények 
jelentik. Nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy köz-
vetlenül vehetnek részt a hall-

gatók képzésében, gyakorlati 
szemléletük alakításában. En-
nek eredményeként a képzés 
végén olyan munkaerőt ve-
hetnek fel, akit már nem kell 
betanítani.

– A duális képzés mellett mi-
lyen egyéb lehetőségek van-
nak?

– Ilyenek például a külön-
böző gyakornoki programok, 
illetve a kooperatív képzések. 
Az Állam- és Jogtudományi 
Karon például több lehető-
ség is adott: részben az Igaz-
ságügyi Minisztérium, de a 
Miskolci Törvényszék és a 
Kúria is lehetőséget teremt 
a hallgatóknak, hogy lássák, 
milyen feladatok, kihívások 
várnak rájuk. A lehetőség a 
Miskolci Egyetemen adott, én 
arra biztatok mindenkit, hogy 
éljen vele!
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angol, német, olasz
francia, spanyol
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Miskolcon és a megyében 
több ezer főt foglalkoztatnak, 
tízmilliárdokat ruháznak be, 
és jelentős termelési értékkel, 
valamint kivitellel járulnak 
hozzá a magyar gazdaság 
növekedéséhez – a kínai érde-
keltségű vállalatok megér-
demlik a figyelmet, vallja a 
miskolci Konfuciusz Intézet 
igazgatója.

A megye exportjának mint-
egy 90 százalékát a gépgyártás, 
az informatikai eszközök elő-
állítása és a vegyipar adja. Az 
utóbbi időszakban a kínai be-
fektetők a helyi gazdaság pont 
ezen szegmenseiben jelent-
keztek – magyarázza dr. Kut-
tor Dániel egyetemi docens. 
Az elmúlt évtizedben Miskol-
con és vonzáskörzetében több, 
különféle vállalatban keletke-
zett kínai érdekeltség, mint 
például a jentaji-kazincbarci-
kai vegyipari cégcsoportban, 
a Wanhua-BorsodChemben, a 
SEG Automotive-ben, a Joyson 
Safety Systemsben vagy ép-

pen a Ten Paoban – sorolja az 
intézet igazgató.

– Valamennyien megyénk 
értékes ipari szereplői és ter-
melői, akik ráadásul rendsze-
resen fejlesztenek, invesztál-
nak. Ezenkívül térségünk főbb 
foglalkoztatói is, ahol több ezer 
alkalmazott dolgozik. Ezeknek 
a beruházóknak hatékonysá-
ga, sikere a városnak, a régió-
nak, sőt az egész országnak is 
az érdeke.

Emellett az oktatást is támo-
gatják. Ismert: amikor a Wan-
hua megjelent megyénkben, 
kinyilvánította, hogy szoros 
kapcsolatra törekszik az egye-
temmel (építve a BorsodChem 
évtizedes gyakorlatára, ha-
gyományaira) – így jött létre a 
Konfuciusz Intézet, aminek az 
egyediségét az adja, hogy mind 
a létrehozását, mind a fenntar-
tását két partner segíti: a Mis-
kolci Egyetem és a Pekingi 
Vegyipari Egyetem, oktatási és 
kulturális partnerségét a Wan-
hua-BorsodChem egészíti ki. 
A jövőben a felek további, kö-

zös képzések indítását tervezik 
a vegyipari, gépészeti, infor-
matikai, de közgazdasági vagy 
akár bölcsészettudományi tu-
dományterületeken.

Hogy ezt a gyümölcsöző 
kapcsolatot és a kínai vállala-
tok szerepét a magyar gazda-
ságban bemutassák, digitális 
szakmai fórumot tartanak jú-
nius 17-én, délután 3 órától.

– Tudományos, szakmai igé-
nyességgel szeretnénk bemu-
tatni a kínai szerepvállalást 
Magyarországon és szűkebb 
környezetünkben. Ebben hi-
teles hazai partnerekre, ne-
ves oktatókra és kutatókra tá-
maszkodhatunk.

A virtuális kerekasztal-be-
szélgetésre bárki regisztrál-
hat június 16-áig, az intéze-
ti  e-mail-címen (china1@
uni-miskolc.hu). További rész-
leteket az egyetem és az inté-
zet honlapján (https://www.
uni-miskolc.hu/, https://konfu-
ciusz.uni-miskolc.hu/) és tele-
fonszámán (06-46-565-145) is 
kaphatunk.             Kujan István

• Élelmiszer-eladó  
(04163011)

• Informatikai támogató munkatárs  
(06194005)

• Lakberendező 
(02124001)

• �Munkaerő-gazdálkodási� 
és�társadalombiztosítási�ügyintéző� 
       (04175001)

• Műszaki�eladó�� 
(04163008)

•  Pedagógiai munkatárs  
(pedagógiai asszisztens) 
      (01194002)

• �Sportedző� 
(testépítés-fitness sportágban)  
      (10145015)

•  Távközlési és informatikai  
hálózatszerelő� 
      (06194006)

• Üzletvezető (04165006)

• Vállalkozási�mérlegképes�könyvelő� 
(04115002)
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