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Műszaki Anyagtudományi Kar
www.metont.uni-miskolc.hu/dualis

onteszdualis@uni-miskolc.hu

J e l e n t k e z é s:

Szeretnél a magad ura lenni?

Jelentkezz a Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Karára!

***a velünk
Jelentkezz
együttműködő vállalatok közül
az általad választotthoz, az
általuk megjelölt határidőig.
***

A vállalat behív egy felvételi
elbeszélgetésre.

***

Tanulj dolgozva,
dolgozz tanulva!

Február 5-ig értesítést kapsz a
vállalattól, hogy megfeleltél-e a
vállalati felvételin. Ekkor még
módosíthatsz a jelentkezési
sorrenden, hogy karunk az első
helyen legyen!

Mi az a duális képzés?
A duális képzés egy olyan újszerű felsőoktatási képzési forma, amely során megvalósulhat az
álláskeresők számára eddig teljesíthetetlennek tűnő kritérium, a „friss diploma, több éves szakmai
gyakorlattal”. A duális képzés során Magyarország innovatívan gondolkodó kis-, közép- és
nagyvállalatai, valamint a legfelkészültebb egyetemek működnek együtt annak érdekében, hogy a
munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudással rendelkező fiatalok jelenhessenek meg pár éven belül.
Duális képzés során a hallgató az elméleti tudást az egyetem falai között szerzi meg, de a gyakorlati
ismereteire valós munka-környezetben, valós problémákat megoldva tesz szert.

Miért érdemes duális képzést választanod a „hagyományos” helyett?
 Kiváló kereseti lehetőség! A vállalattól minden hónapban rendszeres jövedelemben részesülsz, és ha jól
tanulsz, a tanév során tanulmányi ösztöndíjat is kaphatsz az egyetemtől!
 Gyakorlat orientált képzés! Csak olyan ismereteket kell elsajátítanod, melyeket használni is fogsz!
 Piacképes tudás! A legjobb elméleti és gyakorlati szakemberektől tanulhatod a szakma rejtelmeit!
 Biztos elhelyezkedés! Már diákként is dolgozol, a diplomával zsebedben pedig még értékesebb leszel!
 Karrier építési lehetőség! Tanulmányaid alatt is bizonyíthatsz a munkádban, hogy érdemes vagy a
vállalati ranglétrán előre haladni!

Miért érdemes a járműipari öntész szakirányos anyagmérnök képzést választanod?
 A járműipar, és a hozzá kapcsolódó öntészet a magyar gazdaság –a kormányzat által stratégiai
fontossággal kezelt– kiemelt húzóágazata, kiváló elhelyezkedési és kereseti lehetőségekkel!
 Nálunk érték, ha az átlagtól többet akarsz! Oktatóink kiemelten foglalkoznak a kutatni vágyó
fiatalokkal, akik az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon rendre 1. helyezést érnek el!
 Milliókat spórolhatsz! A portfolio.hu kimutatása alapján Miskolcon a legolcsóbb a diploma
megszerzése, hiszen itt a legolcsóbbak a –kiváló minőségű– kollégiumok és általában a megélhetés.

A duális képzésé a jövő,

légy Te az elsők között:

Kerülj nyerő pozícióba már most a munkaerőpiacon!

