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Új képzési rendszer „Bologna”Új képzési rendszer „Bologna”

Szintek

Felsőfokú szakképzés
• középiskolával tanulói jogviszony
• önállóan (BSc normatíva)

Alapképzés (BA, BSc) 31 szak
(gyakorlat igényesség, munkaerő-piaci igény)

Mesterképzés (MA, MSc)
(Tanárképzés sajátosságai)

PhD képzés
S ki á ú ábbké éSzakirányú továbbképzés
Felnőttképzés



Kutató Kutató –– fejlesztő munka szintereifejlesztő munka szintereijj

Tanszék intézet (kompetencia alapú)Tanszék, intézet (kompetencia alapú)
Önálló kutatóintézet
I á ió t k (Mát i d )Innovációs szervezetek (Mátrix-rendszer)

Kooperációs Kutató Központok
Regionális Egyetemi Tudásközpontok

MTA együttműködés
Iparral közös kutatóhelyek (Bosch, TVK, MOL)

Magán cégekg g



Az ipar Az ipar –– felsőoktatás kapcsolat formáifelsőoktatás kapcsolat formái

Kutatási megbízások (működési bevételek)
Kö ö ál á t k (OTKA NKTH NFT tb )Közös pályázatok (OTKA, NKTH, NFT stb.)
KKK, RET szervezetek alapítása
Kl t k lét h áKlaszterek létrehozása
Közhasznú gazdasági társaság (kutatási 
eredmén ek has nosítása)eredmények hasznosítása)
Spin-off cég alapítás
KKV k l kö ö k t tá i l ált táKKV-kal közös kutatási szolgáltatás
Részvétel a gazdaságfejlesztési programokban 
(Pólus)(Pólus)



Gazdasággal való együttműködés hatása Gazdasággal való együttműködés hatása 
a képzésrea képzésre

Képzés kimeneti követelményei
Munkaerőpiaci helyzet
Gyakorlati képző helyek a cégeknél (FSZ, BSc)
Szakképzési és innovációs alapok
Doktoranduszok fogadása, segítése
Témák a diplomatervekhez
Kutatási, oktatási feltételek biztosítása 
(szakképzési alap)
Karrier tanácsadás



Részvétel az oktatásban:Részvétel az oktatásban:
- angol nyelvű modulok bevezetése
- szakemberek a képzésben
- diplomaterv témák
- gyakorlati képzés feltételeigyakorlati képzés feltételei

Továbbképzés a cég   
munkatársainakmunkatársainak
Szakmai napok, 
Rendezvények

Miskolci Egyetem Cég

Kutatás – fejlesztés
Részvétel innovációs

szervezetekben
(KKK, RET, UNI-FlexSys Kft)gy g( , , y )

Kihelyezett kutató-szolgáltató
helyek az egyetemen

(C/2 műhely és labor infrastruktúra(C/2. műhely és labor infrastruktúra

Szakképzési és innovációs
l hé f l ó í á áalap terhére folyósított támogatás,

kötött felhasználás



Kutatási
megbízások

Fenntartói 
finanszírozás

Pályázatok
(NFT, OTKA, NKTH)

NFT II.
(TIOP, TÁMOP, ROP)

FORRÁSOK

g ( , , ) ( , , )

Tanszékek InnovációsTanszékek, 
intézetek

Labor, műhely
műszer gép

Innovációs
szervezetek

Kutató intézetek
infrastruktúra

KIMENET

Továbbképzés,
speciális képzés

Üzleti alapú K+F
szolgáltatások

Oktatás
FSZ, BSc, MSc Kutatás, fejlesztés

Nagy cégekInkubátorház KKV-k



Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez 
szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztésekszükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések 

támogatása
(TIOP-1.3.1/07/1)

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi 
versenyképességének komplex (O+K+F+Sz+I) megújítása



KomponensekKomponensekKomponensekKomponensek

A) Komponens:
Épített infrastruktúra fejlesztése; az oktatástÉpített infrastruktúra fejlesztése; az oktatást,
kutatást, innovációt és a tanulást közvetlenül
szolgáló épületek, laboratóriumok, komplexg p , , p
hallgatói- oktatói- és kutatói terek kialakítása,
továbbfejlesztése

B) Komponens:
Info-kommunikációs technológiai (IKT) fejlesztésekg ( ) j



Közvetlen akcióterületekKözvetlen akcióterületek

CTFKCTFK



Infrastruktúra fejlesztési és felújítási Infrastruktúra fejlesztési és felújítási 
programprogram

Részvétel a régió, város fejlesztésében

Regionális könyvtári és könyvtár-informatikai központ 
kialakítása
Tanulmányi épületek felújításának folytatása, a 
természettudományi, a műszaki képzés és a 
tehetséggondozás feltételeinek javítása érdekébentehetséggondozás feltételeinek javítása érdekében
K+F tevékenységet segítő fejlesztések
Regionális Konferencia Központ megvalósítása
Kutató generációk lakópark kialakítása (KUTAT-LAK)
Rekreációs Központ kialakítása
R i áli F l őttké é i Kö t f jl téRegionális Felnőttképzési Központ fejlesztése



Fejlesztési puzzleFejlesztési puzzle
Felsőoktatási Felsőoktatási 

infrastruktúra infrastruktúra 
fejlesztésekfejlesztések

Felsőoktatási tartalmi Felsőoktatási tartalmi 
fejlesztésekfejlesztések

TIOP
fejlesztésekfejlesztések

TÁMOP

EMOP GOP 

Helyi Helyi 
f l ő kt tá if l ő kt tá i K+F+I a versenyK+F+I a verseny--

képességértképességért
felsőoktatási felsőoktatási 
infrastruktúra infrastruktúra 
fejlesztésekfejlesztések



Megújult laboratóriumok, oktatásiMegújult laboratóriumok, oktatási--kutatási terekkutatási terek



Műhely épület funkcióváltásaMűhely épület funkcióváltása



K+F tevékenységet segítő fejlesztések:K+F tevékenységet segítő fejlesztések:
R i áli t dá kö tR i áli t dá kö tRegionális tudásközpontRegionális tudásközpont



Regionális könyvtári és könyvtárRegionális könyvtári és könyvtár--g y yg y y
informatikai központ kialakításainformatikai központ kialakítása



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!


