


SZÉCHENYI 
EGYETEM

A Széchenyi István Egyetem 
az ország egyik legdina-
mikusabban fejlődő váro-
sában, Győrben található. 

Vonzó képzési palettájával, lenyűgöző 
campusával és imponáló megjelené-
sével az egyik legjobb vidéki egye-
temnek számít.

11 képzési területen 88 szak közül 
válogathatnak a felvételizők. Képzési 
területeink között megtalálható a 
jogi, gazdaságtudományi, társa-
dalomtudományi, műszaki, agrár, 
bölcsészettudományi, informatikai, 
pedagógiai, orvosi- és egészségtu-
dományi, művészeti és sporttudo-
mányi terület is. Az Egyetem kilenc 
kara olyan képzési lehetőségeket 
kínál, mellyel biztosan állítható, hogy 
végzett hallgatóink megállják helyü-
ket a munkaerő-piacon.

A szakmai tudás megszerzése 
mellett, a különböző egyetemi és 
hallgatói szervezeteknek köszön-
hetően szintén számos élménnyel 
gazdagodhatnak a hallgatók, hiszen 
rengeteg egyetemi, kari, illetve szak-
rendezvényen is részt vehetnek. Ilyen 

például a már fesztiválként ismert 
SZEN – Széchenyi Egyetemi Napok, 
vagy a különböző szakbográcsok, a 
Gólyahét, a Gólya- és Öregdiák Bál, 
a karestélyek, szakestélyek és szak-
mai kirándulások. A sport szerelme-
seinek is kedvez a campus területe, 
hiszen széleskörű sportolási lehető-
ségek állnak a hallgatók rendelke-
zésére a sportcsarnokokban, egyéb 
sportlétesítményekben és az újon-
nan épített szabadtéri pályákon. 
Szintén figyelemre méltó teljesít-
mény, hogy az itt végzett hallga-
tók több, mint fele már a diploma 
megszerzésének pillanatában 
rendelkezik munkahellyel, valamint 
95%-uk elhelyezkedik a végzést 
követő 6 hónapon belül.

Azt, hogy a Széchenyin tanulni 
jó, az is mutatja, hogy a végzősök 
visszajelzései alapján több, mint 
80%-uk újra a Széchenyi István 
Egyetemen szerezné meg a diplo-
máját.
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GYŐR - A TALÁLKOZÁSOK 
VÁROSA

MOSONMAGYARÓVÁR

Győr, Magyarország egyik legszebb városa, jelentős kulturális cent-
rum, a folyók találkozásáról közismert püspöki székhely és történe-
lemben gazdag város. A kisalföldi megyeszékhelyen az egyetemi 
városi jelleg találkozik a családok, nyugdíjasok otthonaként is szeret-
hető, ám mégis lüktető nagyváros képével. 

Győr vonzereje abban áll, hogy iparát tekintve dinamikusan fejlődő 
nagyváros, mégis sokkal több annál, hiszen pezsgő kulturális élete, 
kiemelkedő sporteredményei, csodás szakrális és világi emlékei, 
csalogató belvárosi utcái, teraszai teszik kerek egésszé, és emelik 
egy igazi lüktető, európai várossá. Győrben a közlekedés földrajzi 
helyzete szempontjából kiváló. A város a vasúti és közúti forgalom 
tekintetében országos jelentőségű csomópont. 

Győrben az Egészség, a Kultúra és az Innováció találkozik, ami 
garantálja, amit a város szlogenje is hirdet: A jövő Győrben épül!

A Kisalföld észak–nyugati sarkában „Európa kapujában” található 
Mosonmagyaróvár. A város egyik nevezetessége a Lajta folyó, amely 
a településhez érve több ágra szakad és még a helyi lakosok számára 
is rejtélyes módon, a házak és utak alatt, kertekben és parkokban 
keresi kifürkészhetetlen útjait. 

A város hangulatát nagymértékben meghatározza a 200 éves 
egyetemi kar, amelynek jogelődjét 1818-ban alapították, mely 
2016. január 1-től a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Karaként, majd 2022. szeptember 1-től 
Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári 
Karaként folytatja tevékenységét.
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Képzési szintek
Akik érettségi vizsgával rendelkez-
nek és diplomát szeretnének, azok-
nak az ide vezető első lépcsőfok 
egy alapképzés – vagy egy osztat-
lan mesterképzés – elvégzése. A 6-8 
féléves alapképzésben megszerez-
hető bachelor (tudományterülettől 
függően BA – Bachelor of Arts vagy 
BSc – Bachelor of Sciences) oklevél 
felsőfokú végzettséget és az adott 
szaknak megfelelő szakképzettsé-
get nyújt.

Az alapképzés a munkaerőpiacon 
hasznosítható szakmai ismereteket 
ad, az elhelyezkedéshez jogsza-
bályban meghatározottak szerinti 
munkakör betöltésére jogosít, és 
jelentősen megnöveli a munka-
vállalási lehetőségeket is. Egyúttal 
megfelelő elméleti alapozást is 
nyújt az adott szakterületen a tanul-
mányok mesterképzésben történő 
folytatásához.

Alapképzés (A)

Néhány szakon diplomaszerzésre 
az érettségit követően 10-12 féléves 
osztatlan mesterképzésben van 
mód, ahol mesterszakos diplomával 
végez a hallgató.

Az elvégzését követően ki lehet 
lépni a munkaerőpiacra, illetve 
jelentkezni lehet doktori képzésre, 
amely a tudományos fokozat 
megszerzésére készít fel.

Osztatlan mesterképzés (O)

M

A mesterképzésben (MA: Master 
of Arts, MSc: Master of Sciences) 
mesterfokozat és szakképzettség 
szerezhető. Mesterképzésre az 
vehető fel, aki legalább egy alap-
képzési diplomával – vagy a korábbi 
képzési rendszer szerinti főiskolai/
egyetemi diplomával – rendelkezik. 
A felvétel pontos követelményeit a 
felsőoktatási intézmények saját 
maguk határozzák meg.

A szakmai tudás elmélyítésére 
lehetőséget adó mesterképzés 
általában 2-4 féléves. Az elvégzését 
követően ki lehet lépni a munka-
erőpiacra, illetve jelentkezni lehet 
doktori képzésre, amely a tudomá-
nyos fokozat megszerzésére készít 
fel.

Mesterképzés (M)

F

Akik szeretnék bebiztosítani magu-
kat, azoknak érdemes a kinézett 
alapképzési szakhoz közeli, gyakor-
latorientált oktatást nyújtó felsőok-
tatási szakképzést is megjelölniük a 
jelentkezéskor. Egyrészt azért, mert 
ha úgy alakul, hogy máshová nem 
nyernek felvételt, itt is szerezhetnek 
szakképzettséget, másrészt itt már 
fél lábbal az egyetemen érezhetik 
magukat. Ha ugyanis a felsőok-
tatási szakképzés után szakirá-
nyú továbbtanulásnak megfelelő 
képzési terület szakjain tanulnak 
tovább, akkor az addig megszerzett 
kreditjeik meghatározott arányát 
el kell ismerni. Fontos tudni, hogy 
a 4 féléves szakképzések felsőfokú 
szakképzettséget adnak, de diplo-
mát nem.

Felsőoktatási szakképzés (F)

Felsőoktatás felépítése

Az adott szak képzési és kimeneti 
követelményében meghatározott 
teljes óraszámban folytatott képzés, 
amelyben a képzés félévenként 
legalább háromszáz tanórából áll, 
illetve amelyet heti öt napból álló 
tanítási hét keretében, a munkana-
pokon kell megszervezni. Ez utóbbi 
rendelkezéstől a felsőoktatási intéz-
mény hallgatói önkormányzatának 
egyetértésével el lehet térni.

NAPPALI (N)

Munkarendek

JELMAGYARÁZAT A részidős képzés egyik munka-
rendje, amelynek időtartama a teljes 
idejű képzés tanóráinak legalább 
harminc, legfeljebb ötven százaléka 
lehet. Levelező munkarendben - az 
érintett hallgatókkal kötött eltérő 
megállapodás hiányában - a hallga-
tók tanóráira tömbösítve, általában 
legfeljebb kéthetente munkanapo-
kon vagy a heti pihenőnapon kerül 
sor.

LEVELEZŐ (L)

Sajátos információtechnológiai 
és kommunikációs taneszközök, 
digitális tananyagok használatával 
az oktató és a hallgató interaktív 
kapcsolatára és az önálló hallgatói 
munkára épülő képzés, amelyben 
a tanórák száma nem éri el a teljes 
idejű képzés tanóráinak harminc 
százalékát.

TÁVOKTATÁS (T)

Levelező / távoktatásos formában is elérhető képzés

Elérhető angol nyelven

Duális képzésben meghirdetett szak
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Albert Kázmér 
Mosonmagyaróvári Kar

 Tudás, amely 
formálja a jövőd!

Karunk Mosonmagyaróváron 
található, ahol 1818 óta folyik 
szakemberképzés az agrárium 
és az élelmiszeripar számára, 
ahol az a célunk, hogy az adott 
korszak aktuális kihívásaira 
készítsük fel hallgatóinkat. 

Ezért előtérbe helyeztük a 
digitalizáción alapuló precíziós 
gazdálkodási technológiák okta-
tását, valamint az élelmiszer-
gyártás és minőségbiztosítás 
mellett a korszerű analitikai és 
diagnosztikai vizsgálatok megis-
mertetését. 

Ezenkívül a fenntarthatóság 
alapját jelentő környezet- és 
vízgazdálkodás, valamint a terü-
letfejlesztés esszenciális isme-
retei is elérhetők hallgatóink 
számára. 

Az itt szerzett tudással a hall-
gatók megtalálják helyüket a 
növénytermesztésben, az állat-
tenyésztésben, az élelmiszer-

A Mezőgazdasági felsőoktatási 
szakképzés során olyan ismeretek 
és készségek birtokába juthat a 
hallgatónk, mely alkalmassá teszi 
- kis- és középüzemekben is – a me-
zőgazdasági termelési folyamatok-
ban és termék-előállításban történő 
aktív részvételre. Jól tudja támo-
gatni a mérnökök munkáját akár 
növénytermesztésben, akár az állat-
tenyésztés területén is. Rendelkezik 
mindazokkal az alapismeretekkel, 
amellyel segíthet a gazdasági dön-
tések megalapozásában és a fejlesz-
tési irányok meghatározásában.

Célunk olyan állattenyésztő mérnö-
kök képzése, akik megszerzett tudá-
suk birtokában képesek a korszerű 
kis- és nagyüzemi állattenyésztő 
telepek munkafolyamatainak irányí-
tására, valamint az újszerű tartási 
és takarmányozási technológiák 
alkalmazására és bevezetésére. 
Résztvevői lehetnek a regionális, 
országos és nemzetközi pályáza-
toknak. Nyelv- és szakmai ismere-
teik lehetővé teszik, hogy a képzés 
második szakaszában (MSc) folytat-
hassák tanulmányaikat.

Ménesgazda FOSZK Mezőgazdasági FOSZK Állattenyésztő mérnöki 
BSc

A lovassportok, valamint a szaba-
didős lovaglás terjedésével párhu-
zamosan egyre nő az igény az olyan 
sokoldalúan képzett lovas szakem-
berekre, akik a különböző lovas léte-
sítmények napi feladatait magas 
szinten képesek ellátni. Ennek 
keretében szervezik a lótenyész-
téssel, tartással-takarmányozással 
és kiképzéssel kapcsolatos munkát: 
biztosítják az eredményes tenyész-
tés és korszerű lótartás feltételeit, 
részt vesznek a lovasoktatásban 
és a lovak kiképzésében, valamint 
lovas rendezvények szervezésében 
és lebonyolításában. A szükséges 
gazdasági, pénzügyi, jogi ismere-
tek és informatikai tudás birtokában 
végzik a létesítmény adminisztra-
tív munkáját és segítik gazdasági 
életének irányítását. 
A végzett szakemberek elhelyez-
kedhetnek ménesekben, lovasisko-
lákban és sportistállóknál, továbbá 
lovas vállalkozásoknál vagy akár 
lovasszervezeteknél is.

iparban, a banki szektorban, 
a környezetvédelemben, a 
vízgazdálkodási feladatok-
ban, a gépgyártásban, az 
államigazgatásban, de szak-
tanácsadóként, mérnök-
tanárként vagy egyéni 
vállalkozóként is érvénye-
sülhetnek. 

A tanulmányok során a 
családias légkör jellemző és 
a végzettek az óvári gazdá-
szok családjához is tartoz-
nak, ami gazdag kapcsolati 
tőkét ad a diploma mellé.
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Környezetmérnökként képes leszel 
a környezeti problémák felismeré-
sére, értelmezésére, a környezeti 
ártalmak és károk megelőzésére, 
csökkentésére, megszüntetésére, 
a természeti erőforrások ésszerű 
felhasználására, hulladékszegény 
és energiahatékony technológiák 
működtetésére, ágazati programok, 
regionális fejlesztési tervek komp-
lex környezeti vizsgálatára. Részt 
vehetsz a Föld megmentésében!
Vállalatok környezetvédelmi részle-
gén, környezetvédelmi technológiát 
tervező, kivitelező, üzemeltető cé-
geknél, az államigazgatás szerveze-
teiben, környezetvédelmi szakmai 
társadalmi szervezeteknél, tanács-
adó és mérnöki irodákban, kör-
nyezetvédelmi méréseket folytató 
laboratóriumokban helyezkedhetsz 
el.

A kor műszaki, high-tech kihívásai-
nak eleget tevő; a legújabb techni-
kákat (pl.: precíziós mezőgazdaság) 
megismertető képzést kínálunk. 
A SZE műszaki karain egységes 
alapozó tárgyainak oktatása után, 
a tudásuk kibővül a mezőgazdaság 
és élelmiszeripar speciális gépészeti 
ismereteivel. A szakon szerezhető 
gépészmérnök végzettség alkalmas 
az ipar minden műszaki képzett-
séget igénylő területén történő 
elhelyezkedésre, ugyanakkor a 
specializált képzésből adódóan 
kiemelt lehetőséget jelentenek a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozások, gépkereskedő és 
integrátori munkakörök.

Élelmiszermérnöki BSc Környezetmérnöki BSc Mezőgazdasági és 
élelemiszeripari gépészmérnöki 
BSc

A képzés célja olyan ismeretanyag 
átadása, ami kiterjed az élelmisze-
rek előállítására, feldolgozására és 
tartósítására, valamint a minőség-
biztosítási rendszerek kiépítésének 
témaköreire. A képzett mérnökök 
megalapozott ismeretekkel rendel-
keznek az MSc képzésbe történő 
továbblépéshez.
A végzett mérnök elhelyezkedési 
lehetőségei sokrétűek lehetnek, 
hiszen akár kis- vagy nagyüzemben 
az élelmiszeripar minden ágában 
(hús, tej, malom, sütő, stb.) elhelyez-
kedhet. Vállalhat munkát az élelmi-
szer termeléssel és forgalmazással 
kapcsolatos szakigazgatási felada-
tok ellátásában is.

A klímaváltozás, a szélsőséges 
időjárási anomáliák mind jobban 
előtérbe helyezik a korszerű és tu-
dományos alapokon történő víz-
gazdálkodást. A vízgazdálkodás 
nehéz helyzete nemcsak a mező-
gazdaságot, hanem az élet szinte 
minden területét érinti. Országosan 
is egyedülálló lehetőséget ad a hall-
gatók számára, hogy az életünket 
meghatározó környezetvédelmi, 
vízi, és mezőgazdasági ismerete-
ket együtt sajátíthatják el a képzés 
során. Kiemelt figyelmet fordítunk 
az öntözés, a tápanyagpótlás, a 
hidrokultúrás növénytermesztés, a 
tógazdálkodás ismereteinek elsajá-
títására is. A szakon végzett hallga-
tók számára a képzés struktúrájának 
megfelelően, széleskörű elhelyezke-
dés biztosított az agrárium minden 
területén, de a környezetvédelem-
hez kapcsolódó munkaköröket is 
betölthetnek, valamint hatósági 
feladatokat is el tudnak látni.

Az agrártudományi, ökonómiai, 
menedzsment, környezetvédelmi, 
európai uniós és térségi ismereteik 
birtokában, valamint az agrár- és 
vidékgazdaság összefüggéseinek 
ismeretében a végzett hallgatóink 
képesek a vidékfejlesztés európai 
uniós normák szerinti értelmezé-
sére, vidékfejlesztési programok 
tervezésére, lebonyolítására és elle-
nőrzésére a munkaerő-piaci elvárá-
soknak megfelelően.
A végzettek elhelyezkedése elsősor-
ban a mezőgazdasághoz és élelmi-
szeriparhoz kapcsolódó gazdasági, 
közgazdasági, banki, biztosítási, 
közigazgatási szektorban, vala-
mint az agrár- és vidékfejlesztési 
szakigazgatás intézményeiben 
preferált. Ezen felül termelő vállala-
tok és gazdaságok ökonómiai terü-
letein is jelentős igény mutatkozik 
munkájuk iránt.

Mezőgazdasági mérnöki BSc Mezőgazdasági vízgazdálkodási 
és környezettechnológiai  
mérnöki BSc

A szakon olyan mérnököket 
képzünk, akik a növénytermesz-
tésben és az állattenyésztésben a 
termék előállítása és azok feldolgo-
zása területén is általános jártasság-
gal rendelkeznek. Képesek önálló 
gazdálkodásra, korszerű techno-
lógiák alkalmazására, alkalmasak 
különböző méretű és vállalkozási 
formájú mezőgazdasági cégek 
létrehozására és irányítására. A 
végzett mérnökök bekapcsolód-
hatnak a saját családi gazdaság 
munkájába vagy akár újat is létre-
hozhatnak, továbbá dolgozhatnak 
alkalmazottként kis-, vagy nagy 
üzemeknél. Elhelyezkedhetnek a 
szolgáltató szférában, a mezőgaz-
dasági termelést kiszolgáló cégek 
alkalmazottjaiként, a szaktanács-
adásban, vagy a pénzügyi szektor-
ban is.

Vidékfejlesztési agrármérnöki 
BSc
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A képzési célja az agrár szakterü-
leten az iskolai nevelés-oktatás, az 
iskolai rendszerű, valamint az iskola-
rendszeren kívüli szakközépiskolai 
oktatásra való eredményes felké-
szítés. Az agrár mérnöktanár képzés 
alatt a hallgatók széles körű elméleti 
felkészítést kapnak mezőgazdasági, 
valamint pedagógiai/pszichológiai 
tárgyakból. Ezen ismereteket al-
kalmazhatják a gyakorlatorientált 
képzés során különböző közoktatási 
intézményben a mindennapi iskolai 
nevelő-oktató munkában. 
Elhelyezkedési lehetőséget biztosít 
szakközépiskolákban, szakképző is-
kolákban, kollégiumokban, egyéb 
szakképzési intézményekben, me-
zőgazdasági cégeknél trénerként, il-
letve olyan szakmai területen, ahol a 
munkaerő képzésével, át- és tovább-
képzésével szükséges foglalkozni. A 
diplomával továbbá olyan állások 
is elnyerhetők, melyek ellátásához 
alapos pedagógiai – pszichológiai 
ismeretekre, jó kommunikációs ké-
pességekre van szükség.

A képzés célja olyan szakemberek 
képzése, akik az állatitermék-ter-
melés, -feldolgozás, -értékesítés 
szakmai feladatainak megoldására 
képesek. Alkalmasak vezetői felada-
tok ellátására, az állattenyésztés 
területén szakhatósági ellenőrző, 
szakmai irányító, tervező, szinte-
tizáló kutatási és innovációs tevé-
kenység végzésére. 
Elsősorban önálló gazdaságok, 
egyéni és társas vállalkozások, 
közép- és nagyüzemek, jól felké-
szült vezető állattenyésztő szakem-
berei lehetnek. Elhelyezkedhetnek 
természetvédelmi hálózatokban, 
nemzeti-, valamint vadasparkokban, 
állatkertekben vagy önkormányza-
toknál, biztosítóknál.

Agrármérnöki Osztatlan Agrármérnöktanár MSc Állattenyésztő mérnöki MSc

Az ötéves osztatlan agrármér-
nök képzés visszaállítja az agrár 
szakemberektől elvárt átfogó 
ismeretek megszerzésének lehető-
ségét, amelyet az egymásra épülő 
tantárgyak (kiegészítve szakmai 
gyakorlatokkal) biztosítanak. Ezt 
a hagyományos képzési palettát 
modern, információ-technológiai 
ismeretekkel is kibővítjük a kor 
igényeinek megfelelően. 
A végzett szakemberek a teljes 
termelési lánc (szántóföldtől az 
asztalig) minden lépését megis-
merve a legkeresettebbek lesznek 
a munkaerőpiacon: mezőgazdasági 
termelés, élelmiszer feldolgozás, 
agrárökonómia és vidékfejlesztés, 
vagy akár a környezetvédelem terü-
letén.

A környezetgazdálkodási mester-
képzésben résztvevő hallgatók 
tanulmányaik során elsajátítják a 
természettudományi, környezet-
gazdálkodási, műszaki, vízgazdál-
kodási és mezőgazdasági termelés 
fontosabb elméleti és gyakorlati 
alapismereteit. Az elméleti képzés 
mellett kihelyezett tanszékek biz-
tosítják a korszerű technológiák el-
sajátítását.
A diploma megszerzése elhelyez-
kedési lehetőséget kínál többek 
között önkormányzatoknál, környe-
zetvédelemmel foglalkozó állami 
szervezeteknél, hulladékgazdálko-
dással, ipari és mezőgazdasági tevé-
kenységeket folytató vállalatoknál.

Célunk olyan okleveles mezőgaz-
dasági biotechnológus mérnökök 
képzése, akik felkészültek a bioké-
mia, mikrobiológia, az élettan, a 
klasszikus es molekuláris genetika, 
növényi géntechnológia területen, 
valamint ismerik es alkalmazzak 
ezek laboratóriumi gyakorlatát.  
Ezen a szakon végzett hallga-
tók alkalmasak tervező-fejlesztő 
mérnöki, kutatói, illetve vezetői 
munkakörök betöltésére, tanul-
mányaik doktori képzés keretében 
történő folytatására.

Élelemiszerbiztonsági és- 
minőségi mérnöki MSc

Környezetgazdálkodási 
agrármérnöki MSc

Az oktatás célja olyan élelmiszer-
biztonsági és -minőségi mérnökök 
képzése, akik a megszerzett ismere-
teik birtokában hatékonyan tudják 
felügyelni és ellenőrizni a biztonsá-
gos és kiváló minőségű, az emberi 
táplálkozásra minden tekintetben 
alkalmas élelmiszer-előállítás folya-
matát és forgalmazását. A képzés 
során a hallgatók szert tesznek, 
élelmiszer-toxikológiai, -analitikai 
és -mikrobiológia, táplálkozástu-
dományi, minőségirányítási, kocká-
zatelemzési és nem utolsósorban 
aktuális élelmiszerjogi ismeretekre.
A végzést követően lehetőség nyílik 
élelmiszer-minőségi és -biztonsági 
munkakörök betöltésére élelmiszer 
előállítással és kereskedelemmel 
foglalkozó vállalatoknál, élelmi-
szervizsgáló laboratóriumoknál, 
élelmiszerfelügyeleti szerveknél 
és hatóságoknál, továbbá szakér-
tői és szaktanácsadási feladatok 
ellátására vállalati, kutatóintézeti 
és szakigazgatási szinten, hazai és 
nemzetközi szervezetekben.

Mezőgazdasági 
biotechnológus MSc
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A növényorvos hallgatók megisme-
rik a növényekre veszélyes kóroko-
zókat, gyomnövényeket, kártevőket 
és az ellenük alkalmazható védeke-
zési módokat. Ismerik a növény-
védőszerek hatásmechanizmusát, 
használatuk kockázatait. Képesek 
olyan környezetkímélő növényvé-
delmi eljárásokat alkalmazni, me-
lyek egészséges élelmiszerek és 
takarmányok termelését biztosítják.
Végzett hallgatóink növény-
termesztő gazdaságoknál, nö-
vényvédőszereket, vetőmagokat 
gyártó, forgalmazó cégeknél, nö-
vényegészségügyi és talajvédelmi 
szervezeteknél, valamint egyéni 
vállalkozások szaktanácsadójaként 
is elhelyezkedhetnek.

A társadalomtudományon belül az 
egyik új, dinamikus szakmai terü-
let a regionalitás, a társadalom és a 
gazdaság térbeli szerveződésének 
elemzése, tanulmányozása, terve-
zése és menedzselése. A mester-
képzés az elméleti rendszereket 
helyezi előtérbe, így a tantárgyak 
bővebb ismereteket adnak, a legha-
ladóbb elméleteket és módszereket 
kínálják, de folyamatosan visszaje-
leznek az Európai Uniós és hazai 
gyakorlatokra is. 
Végzett hallgatóink az állami szintű 
gazdaság és területfejlesztési szer-
vezetekben (minisztériumok, regio-
nális fejlesztő szervezetek, nagy- és 
középvárosok fejlesztési intézmé-
nyei) helyezkedhetnek el.

Mezőgazdasági 
vízgazdálkodási mérnöki MSc

Növényorvosi MSc Regionális és környezeti 
gazdaságtan MSc

A képzés célja olyan mezőgazda-
sági vízgazdálkodási mérnökök 
képzése, akik a mesterképzésben 
megszerzett ismeretek birtokában 
képesek a mezőgazdasági vízgaz-
dálkodási szakterületén belül a 
fenntartható integrált vízgaz-
dálkodás eszközrendszerének 
kreatív mérnöki alkalmazására. A 
képzettségük birtokában magas 
szinten képesek együttműködni 
szakterületéhez kapcsolódó hazai 
és nemzetközi feladatok megoldá-
sában. Alkalmasak a tervező-fej-
lesztő mérnöki, kutatói, illetve 
vezetői munkakörök betöltésére, 
továbbá felkészültek tanulmányaik 
doktori képzésben történő folyta-
tására.
A szakon végzetteknek széles elhe-
lyezkedési lehetőségük nyílik mind-
azon területeken, ahol vízzel (ivóvíz, 
szennyvíztisztítás; biogáz, felügye-
lőségek, önkormányzatok) kapcso-
latos tevékenység folyik.

Vidékfejlesztési agrármérnöki 
MSc

A képzés célja olyan szakemberek 
képzése, akik elmélyült ökológiai és 
ökonómiai ismeretekkel rendelkez-
nek nemcsak a szűken vett mező-
gazdasági termelési és szolgáltatási 
folyamatok tekintetében, de ismerik 
azok társadalmi hatásait, és képesek 
területi sajátosságokat is felismerni 
az agribusiness működésében. 
A diploma megszerzését követően 
helyi- és közigazgatási egységek-
nél, megyei kormányhivataloknál 
agrárkamaráknál, valamint, pályá-
zati szaktanácsadó vállalatoknál 
helyezkedhetnek el végzettjeink. 
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Apáczai Csere János 
Pedagógiai, Humán- és 
Társadalomtudományi Kar

 Hagyomány és 
Innováció!  Válaszd 
a jövőt! A jövőd az 

Apáczai Kar!

Győr belvárosában, otthonos és 
korszerű történelmi épületben, 
több mint 240 éves múltjával 
az Egyetem egyik legrégebbi 
karaként pedagógiai, humán- és 
társadalomtudományi szakokat 
kínál az "Apáczai". 

A szakmai műhelyek a gazda-
ságtudományi, élettudományi 
és neveléstudományi területen 
nevelnek, oktatnak és lehetővé 
teszik a karon kialakult tudás-
tőke társadalmi hasznosítását. 
A szakmai műhelyek kínálják a 
fő terepet a hallgatói tehetség-
gondozáshoz is, a kutatásokban 
és a művészeti tevékenységek-
ben a tehetséges és érdeklődő 
hallgatók is részt vesznek. 

Fontosnak tartja a karunk a 
tehetséggondozás mellett a 
tudományos kutatásokban való 
részvételt, a pedagógiai innová-
ciót és a közösség szervezését, 
alkotását. Azt a kohéziót szeret-

A gyógypedagógusok foglalkoz-
tatásának színterei folyamatosan 
bővülnek. A nálunk végzett gyógy-
pedagógusok képesek választott 
szakirányukon a sérült, fogyatékos 
vagy akadályozott emberek szak-
szerű segítésére, gyógypedagógiai 
fejlesztésére, nevelésére, oktatására, 
habilitációjára és rehabilitációjára. 
Képzésünkben jelenleg logopé-
dia vagy tanulásban akadályozot-
tak pedagógiája szakirányok közül 
lehet választani (a logopédia szak-
irányra való bekerüléshez sikeres 
logopédiai alkalmassági vizsgát kell 
tenni a képzés 3. félévének végén). 
Rövid távú terveink között szerepel 
a pszichopedagógia és a szoma-
topedagógia szakirányú képzések 
beindítása is.

A képzés célja kulturális, humán, 
közösségi alapú társadalom- és 
gazdaságszervező munkát végző 
szakemberek képzése, akik el 
tudják látni művelődési, egyházi, 
civil, vállalkozói és nonprofit szerve-
zetek, állami vagy önkormányzati, 
integrált, többfunkciós szerveze-
tek, intézmények működtetését. 
Elhelyezkedés a választott szak-
iránynak megfelelően a közmű-
velődés, a kultúra, a felnőttképzés 
és a HR számos területén lehetsé-
ges, melyben országos hatókörűen 
segítünk partnereinkkel együttmű-
ködve.

A képzés célja, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok világában eligazod-
ni képes, a nemzeti és a regionális 
érdekeket megfelelően képviselni 
tudó, a globális problémák iránt 
érzékeny, más kultúrák megisme-
résére nyitott értelmiségieket ké-
pezzen, akik képesek nemzetközi 
kapcsolattartásra, a kreatív problé-
makezelésre és az összetett felada-
tok rugalmas megoldására, továbbá 
felkészültek tanulmányaik mester-
képzésben történő folytatására. A 
végzett hallgatók hazai vagy nem-
zetközi vállalati, illetve kormányzati 
és nem kormányzati szervezeteknél 
helyezkedhetnek el változatos mun-
ka- és feladatkörökben.

Gyógypedagógia BA Közösségszervezés BA Nemzetközi 
tanulmányok BA

nénk megteremteni, ahol az 
oktatók és hallgatók együt-
tes munkájával alapozzuk 
meg hazánk értelmiségé-
nek bázisát, és a kiművelt 
emberfőkkel teremtünk 
jövőt.
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A szociális munka hozzásegíti az 
egyéneket, családokat, csoportokat 
és közösségeket életük viteléhez 
szükséges - ideiglenesen vagy tar-
tósan elvesztett - problémakezelő 
képességeik visszaszerzéséhez és/
vagy fejlesztéséhez, és ezzel a jobb 
működésük, jólétük eléréséhez. 
Emberközeli, társadalmilag értékes, 
sokszínű és gyakorlatorientált szak-
maként olyan emberek professzio-
nális segítése a cél, akik felmerülő 
problémáikat önerőből nem tudják 
megoldani!
A végzett hallgatók jogosultak a 
szociális ellátó rendszer intézmé-
nyeiben, a civil szféra szociális- és 
közösségi szervezeteiben, az egész-
ségügyi és oktatási intézmények, a 
pártfogó felügyelet, a büntetés-vég-
rehajtási intézmények, a rendőrség, 
a munkaügyi központ, az önkor-
mányzatok, illetve különböző hi-
vatalok egyes részlegein szociális 
munkakörben dolgozni.

A szak azoknak kínál lehetőségeket, 
akik szívesen vennének részt főként 
a gyermek és ifjúsági korosztály se-
gítésében, tanulási, szociális és men-
tális problémáinak enyhítésében, 
valamint akik meg szeretnének is-
merkedni napjaink társadalmi prob-
lémáival és kezelésük módszereivel.
A végzett hallgatók szociális és 
gyermekvédelmi alap- és szakellá-
tási intézményekben (pl. család- és 
gyermekjóléti szolgálatoknál, gyer-
mekotthonokban), a gyámügyi és a 
szociális igazgatásban, iskolákban, 
kollégiumokban, valamint egész-
ségügyi és rehabilitációs intézmé-
nyekben is elhelyezkedhetnek.

A szociológusok a társadalmak, kis-
közösségek, csoportok életét meg-
határozó és befolyásoló, globális, 
ill. nemzeti szinten érzékelhető és 
mérhető folyamatok, intézmények 
és összefüggések működésének 
mozgatórugóit és elemeit kutatják 
és értelmezik. A szakszerű kutatások 
tervezéséhez elengedhetetlen a szi-
lárd elméleti, módszertani háttér és 
ezen elemek gyakorlatban történő 
alkalmazása. Szociológus hallgatóink 
képzése során ezért kiemelt hang-
súlyt fektetünk a gyakorlatorientált 
alkalmakra, valós kutatási helyzetek 
megteremtésére. Ezt nagymér-
tékben elősegíti, hogy oktatóink a 
tanítás mellett konkrét empirikus 
kérdésekre vonatkozó kutatási fel-
adatokon dolgoznak. Az egyetem jó 
kapcsolatot ápol a régióban található 
önkormányzatokkal, munkáltatók-
kal, civil szervezetekkel, ami lehe-
tőséget kínál arra, hogy a hallgatók 
már tanulmányaik során kapcsola-
tokat építsenek ki a köz- és a piaci 
szféra munkaerőpiaci szereplőivel 
egyaránt.

Szociális munka BA Szociálpedagógia BA Szociológia BA

A képzés célja olyan tanítók képzése, 
akik - a változó társadalmi szükség-
leteknek, az általános iskolai neve-
lés-oktatás céljainak megfelelően 
- képesek a tanulók személyiségé-
nek komplex fejlesztésére, a tanító 
teljes szerepkörének betöltésére. 
Felkészültek az általános iskola 
első négy évfolyamán valameny-
nyi műveltségi terület és az első 
hat évfolyamán egy választott 
műveltségi terület nevelési-oktatási 
feladatainak ellátására. Választható 
műveltségi területek: Történelem és 
állampolgári ismeretek, Művészetek 
- Ének-zene, Művészetek - Dráma 
és színház, Művészetek - vizuá-
lis kultúra, Idegen nyelv - angol, 
német, Magyar nyelv és irodalom, 
Matematika, Természettudomány, 
Testnevelés és egészségfejlesz-
tés, Technológia - digitális kultúra, 
Technológia – technika és tervezés.
A végzett hallgatók az általános 
iskola alsó tagozatán tanítói felada-
tokat láthatnak el. A műveltségte-
rületi képzés feljogosítja a tanító 
szakképzettséget szerzett hallgatót, 
hogy a szakterületnek megfelelően 
6. osztályig taníthasson.

A képzés célja olyan szakemberek 
képzése, akik humán és gazdasági 
ismereteik, valamint kialakult inter-
diszciplináris szemléletük birtoká-
ban képesek a szervezetek, a munka, 
a munkavállalás és a képzés világá-
ban részletes analízisre, átfogó és 
speciális összefüggések megfogal-
mazására, tanácsadó és értékelő 
tevékenységre. 
A mesterszakon végző hallgatók 
elhelyezkedési lehetőségei igen 
tágak, mivel a vállalatok, intézmé-
nyek humánpolitikai (HR) osztályán 
éppúgy megállhatják a helyüket, 
mint egy tanácsadó cég, fejvadász 
cég vagy munkaügyi központ alkal-
mazottjaiként is.

Tanító BA Emberi erőforrás tanácsadó 
MA

A képzés célja, olyan szakoktatók 
képzése, akik a specializációjukhoz 
tartozó ágazatok területén felké-
szültek az iskolai rendszerű és az 
iskolarendszeren kívüli szakképzés-
ben gyakorlati tárgyak oktatására, 
laboratóriumi foglalkozások tartá-
sára. A gyakorlatorientált oktatás 
keretei között elsajátítják az oktatási 
tevékenység végzéséhez, a szakmai 
tantárgyakhoz kapcsolódó labora-
tóriumi foglalkozások és a vállalati 
képzőhelyeken folytatott szakmai, 
egyéni és csoportos gyakorlatok 
megtervezéséhez, vezetéséhez, 
megszervezéséhez szükséges kom-
petenciákat. A végzett hallgatók 
vállalati, intézményi képzőhelyeken, 
képzőközpontban folyó, tanműhelyi,
tanirodai, tangazdaság, egyéni- és 
társas vállalkozásoknál folyó, va-
lamint felnőttképzési, felsőokta-
tási és szakképzési duális képzési 
helyeken vállalhatnak munkát. 
Tanulmányaikat a szakmai tanár 
mesterképzésben folytathatják.

Szakoktató BA
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A kulturális mediáció mesterképzési 
szak a bölcsészettudományi képzé-
si területhez tartozik. A végzettek a 
megszerzett nevelés- és kultúratu-
dományi, pszichológiai, társadalom-
tudományi ismereteik birtokában 
képesek a szociokulturális társadal-
mi folyamatok elemzésére, a szük-
ségletek felmérésére, elemzésére, 
a kulturális igények megjeleníté-
sére, a kultúra tartalma, a kultúra 
alkotói és a különböző társadalmi 
csoportok közötti mediálásra, pro-
fesszionális kultúraközvetítésre. A 
végzettek alkalmasak hazai és nem-
zetközi közösségekben – a kulturális 
igények alapján – a művelődési le-
hetőségek fejlesztésére, kulturális 
projektek tervezési, szervezési, kivi-
telezési és ellenőrzési feladatainak 
ellátására. Az elsajátított ismeretek 
birtokában tanulmányaikat doktori 
képzés keretében is folytathatják.

Közösségi és civil tanulmányok 
MA

Kulturális mediáció MA

A Közösségi és civil tanulmányok 
mesterszak célja olyan szakem-
berek képzése, akik elkötelezetten 
vesznek részt a helyi közösségek 
fejlesztésében, az ott élők életminő-
ségének javításában, a közösségben 
megjelenő problémák kezelésében, 
enyhítésében. Továbbá képesek a 
közösségek és a civil/nonprofit szer-
vezetek életében eredményesen 
tevékenykedni.
Végzőseink legjelentősebb poten-
ciális elhelyezkedési bázisai: alapít-
ványok, társadalmi szervezetek, 
szövetségek, nonprofit gazdasági 
társaságok, szociális szövetkezetek, 
államigazgatási szervek és egyéb 
szervezetek. Tanulmányaikat akár 
doktori képzés keretében is folytat-
hatják.

A Gyermekkultúra mesterszak célja 
olyan pedagógusok képzése, akik 
felkészültek a magyar kultúra ér-
tékeinek ápolására, a kulturális ér-
tékek közvetítésére, és tudásukat 
a gyermeki személyiség komplex 
fejlődésének, közösségi-nemzeti 
identitásának erősítését szolgálva 
alkalmazzák az első tizenkét életév 
intézményes nevelési folyamataiban.
A mesterszakon végző pedagógu-
sok számára széles elhelyezkedési 
területek nyílnak meg a koragyer-
mekkori nevelés intézményeiben: 
bölcsődékben, óvodákban, általános 
iskolákban végezhetik munkájukat, 
valamint a gyermekkultúra művelé-
sének egyéb helyszínei, azaz múzeu-
mok, közösségi művelődési terek és 
az ezek fejlesztésére irányuló kuta-
tóműhelyek is nyitva állnak előttük.

Gyermekkultúra MA
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A képzés során olyan ipari, terme-
lési és gazdasági ismereteket sa-
játíthatsz el, melyek segítségével 
képes leszel végig követni a be-
szerzési, termelési és elosztási folya-
matokat, és az ezeket megvalósító 
közlekedési, szállítási és anyagmoz-
gatási technológiákat. Képzésünk 
gyakorlatorientált jellegét erősíti 
a magas színvonalú laboratóriumi 
eszközpark. A csomagolásvizsgáló 
laboratórium és Számítógépes la-
boratórium egyaránt helyszínei a 
gyakorlati képzésnek.
Multinacionális nagyvállalatoknál 
vagy hazai kis- és középvállalko-
zásoknál a beszerzés, termelésve-
zetői, logisztikai mérnöki, gyártás, 
elosztás, értékelés területén egya-
ránt elhelyezkedhetnek a végzett 
hallgatók.

Nem tudsz dönteni, hogy mérnök, 
vagy inkább gazdász legyél? 
Választhatod mindkettőt egyszerre! 
A műszaki menedzser – de nevez-
hetnénk gazdasági mérnöknek is 
–, műszaki, gazdasági, szervezési és 
jogi tudást is szerez. Ha szeretnéd 
megtanulni, hogyan kell csapat-
ban dolgozni, projekteket irányítani, 
érdekel az innováció, de nem tudsz 
egy szűkebb szakterület mellett 
dönteni, akkor ez a szak neked való. 
A műszaki menedzser tudásánál 
fogva híd a mérnökök és a gazda-
sági szakemberek között.
Nálunk ezen a szakon nappali és 
távoktatási képzésben is tanulhatsz. 
Nappali képzésben négy szakirányt 
kínálunk: gyártás és minőségbiz-
tosítás; járműmenedzser; projekt 
menedzsment; ipari logisztika. A 
szakirányok indítását nem kötjük 
minimum jelentkezési létszámhoz!
Végzett hallgatóink elsősorban 
nagyvállalatoknál, nemzetközi 
cégeknél helyezkednek el a szak-
irányuknak megfelelő felsőfokú 
végzettséget igénylő beosztások-
ban. 

Járműmérnöki BSc Logisztikai mérnöki BSc

Járműmérnökként képes leszel a 
közúti és vasúti járművek, mobil 
gépek üzemeltetésére, tervezé-
sükkel, gyártásukkal, diagnosztiká-
jukkal és javításukkal kapcsolatos 
mérnöki alapfeladatok megoldá-
sára a biztonság, a környezetvé-
delem és az energiagazdálkodás 
szempontjainak figyelembevéte-
lével.  A képzés során választható 
modulok: járműfejlesztés és gyár-
tás, jármű üzemeltetési és diag-
nosztikai, vasúti jármű mérnöki.
Járműmérnökként rengeteg 
álláslehetőség közül választhatsz: 
járműgyárak, autóipari beszállítók, 
vasúttársaságok, márkaszervizek, 
közlekedési vállalatok, biztosítótár-
saságok munkatársaként helyez-
kedhetsz el.

Műszaki menedzser BScAUDI Hungaria 
Járműmérnöki kar

If you learned to 
understand the 
vehicle, you will 

understand every 
other machine of 

the world.

Az Audi Hungaria Járműmérnöki 
Kar a régió szakember-után-
pótlásának elsődleges forrása, 
ahol járműmérnök, logisztikai 
mérnök és műszaki menedzser 
szakterületen folyik képzés. 

A Kar közvetlen kapcsoló-
dási pontot jelent a világ egyik 
vezető autógyártójához. A Kar 
képzési palettáján számos alap 
és mesterképzési szak megtalál-
ható. 

A szakkollégiumban a hallga-
tók számára lehetőség nyílik a 
további sokoldalú önképzésre, a 
kutatói pályát választók pedig a 
doktori iskolák egyikében szerez-
hetnek tudományos fokozatot.
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A szak célja olyan mérnökök kép-
zése, akik alkalmasak a vállalatok 
közötti anyagáramlást, valamint 
az ahhoz kapcsolódó információá-
ramlást megvalósító logisztikai fo-
lyamatok és rendszerek elemzésére, 
tervezésére, és irányítására. Ehhez 
hallgatóink magas szinten sajátít-
hatják el a kapcsolódó természet-
tudományos, specifikus műszaki, 
gazdasági és menedzsment, infor-
matikai és ipari, közlekedéstechno-
lógiai ismereteket.  
A végzett logisztikai mérnök hallga-
tók sikerrel pályázhatnak a logisz-
tika számos területére: beszerzés, 
elosztás, termelés, gyártás, szerelés, 
szolgáltatás, szállítmányozás, kar-
bantartás, minőségirányítás.

Mérnök végzettségű vagy és szük-
séged van gazdasági, szervezési 
ismeretekre? Gazdasági terüle-
ten dolgozol és szeretnél jobban 
belelátni a műszaki dolgokba? 
Szeretnéd megérteni a másik szak-
területet? A műszaki menedzser 
mesterszak a megoldás! A képzés 
során műszaki, gazdasági és szer-
vezési ismeretekkel alapozzuk meg 
vezetői karrieredet. Felkészítünk 
arra, hogy multikulturális környe-
zetben vezetőként sikeresen tudjál 
dolgozni projektcsapat tagjaként, 
megismerd a vállalatirányítás és 
szervezés technikáit, korszerű 
műszaki ismeretekkel rendelkezzél.
Nálunk ezen a szakon nappali és 
levelező képzésben is tanulhatsz.
Végzett hallgatóink elsősorban 
nagy vállalatoknál, nemzetközi 
cégeknél helyezkednek el vezetői 
beosztásokban. 

Járműmérnöki MSc Logisztikai mérnöki MSc Műszaki menedzser MSc

Egy szak a járművek szerelmesei-
nek, ahol megtanulhatsz mindent, 
ami a járművek fejlesztésével, 
tervezésével, gyártásával kapcso-
latos. A szakokat magyar és angol 
nyelven is elvégezheted. A képzés 
során magas szintű ismereteket 
kaphatsz, nagyrészt projektfelada-
tok keretében, amelyek lehetővé 
teszik számodra, hogy már hallga-
tóként részt vehess a régió aktuális 
kutatási és fejlesztési feladatainak 
megoldásában.               
Okleveles járműmérnökként olyan 
helyeken helyezkedhetsz el, ahol 
járművek fejlesztésére, tervezésére, 
gyártására, a bennük végbemenő 
folyamatok kutatására alkalmas 
mérnökökre van szükség.
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A képzés célja igazságügyi szerve-
zők képzése, akik alkalmasak arra, 
hogy a klasszikus jogi hivatásrendek 
képviselőinek döntéselőkészítő- és 
végrehajtó tevékenységét támo-
gassák, közreműködjenek az admi-
nisztrációs és ügyviteli tevékenység 
szervezésében és végrehajtásában. 
Választható specializációk: bűn-
megelőzés, bírósági ügyintézés, 
mediáció. A szak elvégzése után az 
igazságszolgáltatás és a jogszolgál-
tató hatósági jogalkalmazás széles 
körében nyer elhelyezkedési lehe-
tőséget a hallgató (bíróságoknál és 
ügyészségeknél, ügyvédi irodák-
ban, közjegyzői irodákban, a végre-
hajtói apparátusban, rendvédelmi 
szerveknél, valamint a közigazga-
tási szerveknél is). A bűnmegelőzés 
és mediáció témakör hangsúlyos 
eleme képzésünknek, így ennek 
köszönhetően az előzetes vitaren-
dezési fórumoknál is lehetőség van 
elhelyezkedni.

A képzés mindkét részterületén 
a jó szakember alapos és precíz, 
képes követni a változó jogszabályi 
környezet mozgásait, ugyanakkor 
empatikus és méltányos is. Ismeri a 
rá vonatkozó szabályokat, de ez nem 
vezet szűklátókörűséghez, képes a 
saját feladatát szélesebb perspek-
tívában elhelyezve kezelni. 
A szak elvégzése után a hallgatóink 
cégeknél is és a közigazgatásban is 
elhelyezkedhetnek. A közigazgatás-
ban kínálkoznak stabilnak mond-
ható lehetőségek úgy, mint a TB- és 
nyugdíjszervek vagy az önkormány-
zatok. A cégek esetében a működő 
kis- és közepes méretű vállalkozá-
soknál, illetve a régióban működő 
nagyvállalatoknál.

Jogi FOSZK Igazságügyi igazgatási BA

A képzés alkalmassá teszi a hall-
gatót a bíróságok, ügyészségek, 
államigazgatási szervek adminiszt-
rációjában, ügyvédi, közjegyzői 
irodákban ügyviteli feladatok, precíz 
jogi előkészítői munkák ellátására. 
Az oktatói munkában részt vesznek 
a győri bíróságok, ügyészségek és 
közigazgatási szervek szakembe-
rei.  
Végzett hallgatóink a térség igaz-
gatási - igazságszolgáltatási szerve-
inél, ügyvédi és közjegyzői irodánál, 
illetve a gazdaság szereplőinél is 
sikeresen tudnak elhelyezkedni.

Személyügyi, munkaügyi és 
szociális igazgatási BADeák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar

Modern és 
gyakorlatias jogi 

képzések.

A hallgatók évről évre kiváló 
eredményekkel szerepelnek 
különféle tanulmányi versenye-
ken, hazai és nemzetközi perbe-
széd versenyeken.

A legtehetségesebb hallga-
tóknak személyre szabott, az 
egyetemi ismereteket megha-
ladó, egyéni fejlődési lehető-
séget kínál a Batthyány Lajos 
Szakkollégium. 

A térség igazgatási és igaz-
ságszolgáltatási intézménye-
ivel és gazdasági szereplőivel 
ápolt jó kapcsolatok miatt már 
az egyetemi évek alatt számos 
gyakorlati lehetőség áll nyitva a 
hallgatók előtt. Az így megszer-
zett tapasztalat és személyes 
kapcsolatok pedig sokat segíte-
nek majd az elhelyezkedésben.



28

A képzés célja olyan szakemberek 
képzése a munkaügy és a társada-
lombiztosítás területén, akik jogi 
és szakmai ismereteik birtokában 
alkalmasak arra, hogy közreműköd-
jenek a hazai és nemzetközi mun-
kaügyi kapcsolatok alakításában, 
társadalombiztosítási és egyéb 
szociális biztonsággal kapcsolatos 
ügyek intézésében. A végzettek 
megfelelő szakmai és vezetői felké-
szültséggel rendelkeznek, valamint 
megfelelő ismeretekkel rendelkez-
nek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatásához. 
A szak elvégzése után egyrészt a 
közigazgatásban kínálkoznak kivá-
ló lehetőségek (kormányhivatalok, 
önkormányzatok, stb.), másrészt 
a reálszféra is jelentős felvevőpiac 
(munkaügyi ügyintéző és vezető, 
HR-vezető, stb.) friss diplomása-
ink számára. Végzett hallgatóink 
közül többen nagyvállalatok HR-
osztályán dolgoznak.

Jogász Osztatlan Személyügyi, munkaügyi és 
szociális igazgatási MA

Évfolyamaink optimális létszáma 
lehetővé teszi a gyakorlatias, hall-
gatóközpontú képzést. Valamennyi 
jogi főtárgy oktatása során gyakor-
latok, szemináriumok, csoport-pro-
jektek egészítik ki az előadások 
ismeretanyagát, ezáltal hallgatóink 
megismerhetik az élő joggyakorla-
tot, s alkalmazni is képesek lesznek 
azt a jövőben.
 A jogászi végzettség a leginkább 
konvertálható szakterület, hiszen 
a klasszikus igazságszolgáltatási 
(bírói, ügyészi, ügyvédi) munka 
mellett a közigazgatás, a közélet, a 
sajtó, sőt, a gazdasági vállalkozások 
is elhelyezkedési lehetőséget kínál-
nak a jogászok számára.
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Célunk olyan szakemberek képzése, 
akik az egészségtudomány eredmé-
nyei alapján a betegségmegelőzés, 
egészségvédelem és egészségfej-
lesztés törvényszerűségeit ismerve 
gondozzák a társadalom egyéneit, 
közösségeit és elősegítik az egész-
ségük fejlesztésének lehetőségeit. 
Átfogóan ismerik az egészség és az 
egészségfejlesztés módszereit és 
holisztikus szemléletét, az egész-
ségfejlesztő tevékenységeket, az 
egészség-tanácsadás lényegét. 
Holisztikus, proaktív szemlélettel 
rendelkeznek, képesek aktívan 
közreműködni a népegészségügyi 
kérdések megoldásában, szűrő-
vizsgálatok és egészségfejlesztő 
programok szervezésében és ki-
vitelezésében önállóan vagy csa-
patban. Munkájukban a prevenció 
szemléletét követve törekednek a 
betegségek megelőzésére, a ve-
szélyeztető tényezők, kórállapotok 
korai felismerésére.
Felkészültek tanulmányaik mes-
terképzésben történő folytatására.           
Egészségügyi állami és magán in-
tézmények, gyógyszer-promócióval 
foglalkozó cégek, civil szervezetek 
szívesen foglalkoztatják végzett 
hallgatóinkat.

Az egészségügyi szervező képzés 
célja olyan piacképes, professzioná-
lis tudással rendelkező szakemberek 
képzése, akik az egészségturisz-
tika innovatívan fejlődő területén 
képesek munkát vállalni. Tudása 
kiterjed az egészségügyi, az üzleti 
és az egészségturisztikai ismere-
tekre és ezek kapcsolódás pontja-
ira. Speciális üzleti és menedzsment 
ismeretei birtokában szervezi az 
egészségturisztikai, az egészség-
fejlesztő, az egészségmegőrző, 
a gyógyászati és a rehabilitációs 
programokat, szolgáltatások és 
képes azokat a piaci szegmensben 
értékesíteni, mint komplex egész-
ségturisztikai projekt. A növekvő 
nemzetközi és határmenti beteg-
mobilitás révén elhelyezkedési lehe-
tőségei széleskörűek.

Ápolás és betegellátás BSc Egészségügyi gondozás és 
prevenció BSc

A képzés célja olyan ápoló és bete-
gellátó szakemberek képzése, akik 
képesek az egészségügyi és szoci-
ális ellátás valamennyi szintjén a 
megelőző, gyógyító, gondozó és 
rehabilitációs munkában önálló 
felelősséggel részt venni. Az alap-
szak elvégzésével teljes körű isme-
retekre tehetnek szert az egyén, a 
család, a közösség és a társadalom 
egészség védelmével kapcsolatban.
Az orvosi alapellátási és fekvőbe-
teg-ellátó intézmények, a háziorvosi 
szolgálatok, orvosi és szakápolási 
magánvállalkozások, gyógyszer-
gyárak és gyógyszer-promócióval 
foglalkozó cégek szívesen foglalkoz-
tatják végzett hallgatóinkat.
Felkészültek tanulmányaik mester-
képzésben történő folytatására.

Egészségügyi szervező BScEgészség- és 
Sporttudományi Kar

Hivatások az 
egészségügy, 

az egészség 
és a sport 

szolgálatában.

Az európai szintű egészség- és 
sporttudományi képzés kereté-
ben olyan értékes tudás elsajá-
títására van lehetőség, amely a 
munkaerőpiac speciális terüle-
tén különösen eredményesen 
hasznosítható. 

A modern technikával felsze-
relt előadótermekkel, szakmai 
demonstrációs egységekkel, 
egészségtudományi laborató-
riummal, szervezett terep- és 
klinikai gyakorlati programmal 
a hallgatók sokoldalúan képzett 
egészségügyi és sporttudomá-
nyi szakemberré válhatnak.

A hallgatók kitűnően felszerelt 
demonstrációs termekben az 
alap-, szakápolási, a szülészeti 
és védőnői ellátást szakmaspe-
cifikus tevénykeségeit tapasz-
talt oktatók és demonstrátorok 
vezetésel sajátítják el.
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Rekreáció és életmód BSc Szülészeti-nőgyógyászati 
szonográfus MSc

A képzés célja rekreáció és életmód 
területén helytálló szakemberek 
képzése, akik képesek a szervező, 
oktató és tanácsadó szerep betölté-
sére a sport (kiemelten a szabadidő-
sport), a rekreáció és az egészséges 
életmód-tanácsadás, továbbá üzleti 
területen, valamint sportszerveze-
tekben, egészségügyi, szociális, 
nevelési-oktatási intézményekben, 
illetve civil szervezetekben. Képesek 
minden korosztály számára egész-
ségmegőrző és sportfoglalkozások 
(rekreációs edzésprogramok) veze-
tésére és szervezésére. Alkalmasak 
sportrendezvények, aktív turisz-
tikai programok, táborok, túrák 
önálló tervezésére, megszervezé-
sére és azok levezetésére. Ismerik 
és alkalmazzák a fizikai aktivitás és 
a sporttevékenységek egészség- és 
életmódkultúrára gyakorolt komp-
lex hatását, vezetési és szakterületi 
jártasságuk segítségével hozzá-
járulnak a sport, a rekreációs és a 
mentálhigiénés kultúra kialakítá-
sához, feltételeinek megteremté-
séhez, illetve gazdagításához.
Felkészültek tanulmányaik mester-
képzésben történő folytatására.

A képzés célja, olyan szakembe-
rek képzése, akik fekvő- és járó-
beteg-szakellátás keretében 
egészségügyi intézmények ultra-
hang-diagnosztikai laboratóriu-
maiban, valamint bármely más 
egészségügyi szolgáltatónál (így 
magánrendelőkben) orvosi felügye-
let mellett, önálló szűrő- és diag-
nosztikus szülészeti-nőgyógyászati 
ultrahangvizsgálatokat végeznek. 
Felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására.
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A hallgatók félévente az egyéniek 
mellett egy-egy nagyobb átfogó fel-
adatot is kapnak, amelyet négy-hat 
fős csoportokban kell megadniuk: a 
projektek mindig egy konkrét gya-
korlati problémához kapcsolódnak. 
Így a leendő építőmérnökök megis-
merkednek szakmájuk kihívásaival, 
átérzik a csoportmunka előnyeit és 
nehézségeit, valamint kapcsolatba 
kerülnek az ezen a területen dolgo-
zó szakemberekkel.
A végzett építőmérnökök alkalma-
sak építési, fenntartási és üzemel-
tetési, vállalkozási és szakhatósági 
feladatok ellátására, tervezési folya-
matok önálló megoldására.

A közlekedés életünk része, mind-
annyian, minden nap részesei 
vagyunk e nagy rendszernek. A 
közlekedésmérnök az, aki tervezi 
és elemzi ezt a nagy, csodás rend-
szert, melyet egyszerűen csak közle-
kedésnek hívunk. A képzés során 
komplex, önálló problémamegoldó, 
és az összefüggéseket felismerő 
vezetői készségekkel felvértezett 
szakembereket nevelünk.
Végzett hallgatóink munkahelyet 
találhatnak közlekedési vállalatok-
nál, szállítmányozási és logisztikai 
vállalkozásoknál, közlekedéssel, 
szállítással foglalkozó, azzal kapcso-
latban álló egyéb területen.

Építészmérnöki BSc Építőmérnöki BSc

A szak célja olyan elméleti és 
gyakorlati tudással rendelkező 
építészmérnökök képzése, akik a 
magasépítő tevékenység szerte-
ágazó szakterületein találják meg 
helyüket. A hallgatók az Építész 
Műteremház nyújtotta ideális felté-
telek kihasználásával folytathatják 
tanulmányaikat. Hallgatói műte-
rem és modellezőműhely biztosítja 
az egyénileg, vagy csoportokban 
végzett munkát.
A Diplomás Pályakövető Rendszer 
adatai alapján a hallgatók végzést 
követően gyorsan el tudtak helyez-
kedni. Az elhelyezkedés jellemző 
területe i :  épületk i v i te lezé s , 
építőanyag gyártás és kereskede-
lem, épületfenntartás, építésigaz-
gatás.

Közlekedésmérnöki BScÉpítész-, Építő- és 
Közlekedésmérnöki Kar

Épített 
környezetünk 

alakítása, épületek, 
belső terek 

megvalósítása, 
városok, régiók 

közlekedésének 
szervezése, 
tervezése - 

Építkezés, utazás, 
szállítás? Irány a 
Széchenyi, nem 

más!

A Kar oktatási és tudományos 
tevékenysége három fő szakte-
rületre terjed ki, az építész-, az 
építő-, és közlekedésmérnök 
képzésre. 

A képzési struktúra összhang-
ban van a régió gazdasági és 
munkaerőpiaci igényeivel, 
amit a jelentkezettek magas 
létszáma, és a végzett hallgatók 
rövid időn belül történő elhe-
lyezkedése is igazol. 

A gyakorlatorientált képzéshez 
Győr város jelentős potenciálja 
és dinamikus fejlődése nyújt 
biztos hátteret. 

A Karon folyó oktatást és kuta-
tást jól felszerelt laboratóriumok 
támogatják.
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Az alapjaiban megújult, 4 féléves 
építész mesterképzés az Európai 
építész képzésekkel kompatibilis 
struktúrával, együttműködésen ala-
puló, projekt alapú oktatással várja 
hallgatóit. A műterem jellegű terve-
zés oktatás az Építész Műteremház 
nyújtotta ideális feltételek között 
folyik. Hallgatói műterem és mo-
dellezőműhely biztosítja az egyé-
nileg, vagy csoportokban végzett 
alkotómunkát.
A diploma megszerzését követően 
lehetőség nyílik tervező irodáknál, 
kivitelező és építőanyag-gyártó 
vállalatoknál, valamint önkormány-
zatoknál való elhelyezkedésre is 
egyaránt. 

A képzés célja a nemzetközi 
munkaerőpiacon is versenyképes 
infrastruktúra-építőmérnökök 
kibocsátása, akik a BSc képzés-
ben megszerezhető készségeken 
túl képesek az infrastruktúra-épí-
tőmérnöki szakterületen műszaki 
fejlesztési, kutatási, irányítási, 
projektmenedzseri feladatok önálló 
ellátására, továbbá bonyolult és 
speciális mérnöki létesítmények 
tervezésére és szakértésére. 
A mesterszak elvégzésével lehető-
ség nyílik hatósági, önkormányzati, 
valamint igazgatási feladatok ellá-
tására, önálló építőipari vállalkozá-
sok alapítására, továbbá meglévő 
létesítmények fenntartásának és 
új létesítmények kivitelezésének 
irányítására.

Építészmérnöki Osztatlan Építész MSc Infrastruktúra-építőmérnöki MSc 

A megújult osztatlan képzés 
az európai építész képzésekkel 
kompatibilis struktúrával, együtt-
működésen alapuló, projekt alapú 
oktatással várja hallgatóit. Kiemelt 
irányok a vidék építészete, a környe-
zettudatos építés, valamint az építé-
szet és művészet határterületei. Az 
oktatási célok megvalósítását a 
hallgatók számára szervezett nyári 
alkotótáborok és hallgatói tervpá-
lyázatok is szolgálják.
A képzést azok számára ajánljuk, 
akiket az építészet komplexitása 
teljességében érdekel és elsősor-
ban a tervezés valamely területén, 
tervezési jogosultság megszerzé-
sével képzelik el szakmai előmene-
telüket.

A mesterképzésben végzettek bo-
nyolult és speciális mérnöki épít-
mények tervezésére felkészült 
szakemberek, akik az építőmérnöki 
létesítményekkel kapcsolatos szer-
kezet-építőmérnöki szakterületen 
műszaki fejlesztési, kutatási, irányí-
tási, projektmenedzseri feladatok 
önálló ellátását végzik.
Az elhelyezkedési lehetőségek 
köre az ingatlan szakmát is érinti. 
A szakemberek számára az érték-
becslés, 3D ingatlan-nyilvántartás, 
épület-auditálás, ingatlanfejlesztés, 
ingatlangazdálkodás és forgalma-
zás területein nyílik számos mun-
kalehetőség. 

A képzés célja olyan településterve-
zők (tovább)képzése, akik a telepü-
lés tervezése során ismerik és értik a 
település- és területfejlesztés közle-
kedési hatásait; tisztában vannak a 
mobilitás, elérhetőség, mint a városi 
életminőség egyik legfontosabb 
mutatójának kialakulásával, alakít-
hatóságával; tisztában vannak a 
várostervezői döntések hosszú 
távú hatásaival és a döntésekhez 
kapcsolódó társadalmi felelősség-
gel; megértik a történeti települé-
sek adottságait, értékeit, és képesek 
ezek elemzésével a jövőbeli fejlesz-
téseket erre építeni.

Közlekedésmérnöki MSc Szerkezet-építőmérnöki MSc

A mesterszak az alapszakon elsajá-
tított ismeretekre alapozva bővíti az 
elméleti tudást, felkészít a vezetői 
feladatok ellátására, a közlekedés 
és a szállítás témakörébe tartozó 
kutatási - fejlesztési feladatok 
megoldásában való alkotó részvé-
telre, valamint a közlekedési tanul-
mányok PhD képzés keretében való 
folytatására is.
A diploma megszerzését követően 
végzett hallgatóink többek között 
szállítmányozási és logisztikai válla-
latoknál, önkormányzatoknál ható-
ságoknál, illetve mérnöki irodáknál 
is elhelyezkedhetnek. Lehetséges 
munkaadók a közlekedés fejlesz-
tésével foglalkozó kutatóhelyek, 
tervezőirodák, vasúti, személyszál-
lítási és városi közlekedési vállala-
tok, valamint egyéb, közlekedési 
feladatokkal rendelkező hatóságok 
és szervezetek. 
*Csak keresztfélévben indul.

Településmérnöki MSc
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A tananyag részét képezi a terme-
lésben alkalmazott gépek és gépé-
szeti berendezések üzemeltetése 
és fenntartása, járművek üzemel-
tetése, diagnosztikája, karbantar-
tása, javítása, gépipari technológiák 
bevezetése és alkalmazása, gépek, 
alkatrészek tervezése. Mindezek 
mellett részletes ismereteket sze-
rezhetnek az alábbi területeken is: 
üzemi munka szervezése, irányítása, 
minőségirányítás, műszaki fejlesz-
tés, kutatás és tervezés.
A Széchenyin végzett gépészmér-
nökök jó eséllyel jelentkezhetnek a 
különböző gépipari és járműgyár-
tó cégekhez és azok beszállítóihoz, 
járműforgalmazással és -üzemel-
tetéssel foglalkozó vállalatokhoz, 
valamint járműfenntartó és -javító 
vállalkozásokhoz.

Mechatronikai mérnök a 21. század 
mérnöke, rendszerszemléletben 
látja a mechanika, az elektronika 
és informatika szakmai területe-
ket. Komplex mérnöki rendszerek 
működését átlátni, részegységeket 
megtervezni és irányítani képes szak-
embereket képzünk. Az oktatásunk 
projekt-alapú, gyakorlatorientált és 
valós ipari problémákra és elvárá-
sokra épül. Folyamatosan megújuló 
specializációk, mint például az Ipari 
digitalizáció és Robotika, a tudo-
mányterület legújabb területeire 
vezetik be a hallgatókat.
A szak elvégzése után a hallgatók 
képesek lesznek mechatronikai 
eszközök, berendezések felhasz-
nálásán alapuló gyártási, szerelési, 
minőségszabályozási folyamatok 
felügyeletére és irányítására, egysze-
rűbb mechatronikai szerkezetek 
tervezésre, digitális gyártási és 
robottechnikai feladatok ellátására. 
A nálunk végzettek számára a poten-
ciális munkaadók köre az összes 
modern technológiával termelő, 
fejlesztő hazai és multinacionális 
nagy, közepes és kisvállalkozás, szol-
gáltató cégek és a modern technikát 
felhasználó összes intézmény.

Gazdaságinformatikus BSc Gépészmérnöki BSc

Egyetemünk úttörő szerepet vállalt 
abban a tevékenységben, amelynek 
révén ma a gazdaságinformatika 
meghatározó eleme a gazdasági 
életnek. Az informatikusok iránti 
növekvő keresleten belül egyre nő 
az igény olyan szakemberekre, akik 
a gazdasági alkalmazásokra specia-
lizálódtak. A képzés ötvözi az üzleti 
és informatikai tudást és szemlélet-
módot.
A szak elvégzését követően hall-
gatóink rendszerszervezési, rend-
szerelemzési, üzleti intelligencia 
vagy gazdasági alkalmazás szak-
értői munkakörök magasszintű 
betöltésére, fejlesztési projektek 
menedzselésére válnak alkalmassá 
mindazon területeken, ahol a gazda-
sági/üzleti feladatokat informatikai 
támogatással kívánják megoldani.

Mechatronikai mérnöki BScGépészmérnöki, 
Informatikai és 
Villamosmérnöki Kar

Ideas. Creativity. 
Problem-solving. 

Innovative 
technologies.

Be an engineer 
for global 

competitiveness.

A Kar a műszaki tudományte-
rületen folytat oktatási és tudo-
mányos kutatási tevékenységet. 
A képzési területei a műszaki, az 
informatikai és pedagóguskép-
zés. 

A szak struktúra összhangban 
van az északnyugat-dunántúli 
régió társadalmi, gazdasági 
igényeivel, amit a szakokra 
jelentkezők magas száma és 
végzett hallgatóik kedvező 
munkaerő-piaci pozíciója is 
igazol. 

A Karon folyó oktatás és kuta-
tás hátterét jól felszerelt labora-
tóriumok biztosítják. Jelentősen 
növekedett a Kar tudományos 
és ipari kutatási potenciálja, és 
kiterjedt intenzív ipari, társa-
dalmi és nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkezik.
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A Széchenyi István Egyetem a 
gyakorlat-orientált mérnökképzést 
tekinti fő feladatának, így valóban 
alkalmazható tudással vértezzük 
fel hallgatóinkat. Ezzel együtt a 
megfelelő természettudományos 
és gazdasági ismeretek elsajátítá-
sára is kellő hangsúlyt helyezünk. 
Választható specializációk: automa-
tizálási specializáció és infokommu-
nikáció specializáció. 
Infokommunikációs specializáción 
végzett hallgatók hazánk számos 
távközlési, műsorszolgáltatási és 
távközlés-informatikai vállalatánál 
helyezkedhetnek el. Az automati-
zálással foglalkozó specializáción 
végzett hallgatók a régió gép-, 
jármű- és elektrotechnikai iparában 
érvényesülhetnek.

Mérnökinformatikus BSc Villamosmérnöki BSc

Mérnökinformatikusként képes 
leszel új informatikai rendszerek 
tervezésére, számítógépes szoft-
verek fejlesztésére, tesztelésére, 
üzemeltetésére. Olyan speciális 
témakörökben is elmélyülhetsz, 
mint a programozás, hálózatok, 
IT-szolgáltatásüzemeltetés, a robo-
tika, a virtuális valóság, a játékfej-
lesztés, a mobil alkalmazások és 
rendszerek vagy akár a mestersé-
ges intelligencia. Web-technológiák, 
PHP, Pyhton, Java, Docker, .Net 
és még sok technológiával, prog-
ramozási környezettel, keretrend-
szerrel dolgozhatsz és építhetsz 
olyan szoftvertermékeket, amelyek 
valódi problémákra adnak megol-
dást. Végzett mérnökinformatikus-
ként rengeteg álláslehetőség közül 
választhatsz: szoftverfejlesztő, rend-
szerelemző, rendszertervező, rend-
szergazda, üzemeltető.

A képzés célja a hallgatók felkészí-
tése az IT-alapú üzleti innovációk és 
fejlesztések előkészítésére, tervezé-
sére és megvalósítására. A képzés 
súlypontja a technológiai területek 
mellett azok szervezési és irányítási 
feladataira való felkészítés. Az alap-
vető tananyagon túl olyan speciális 
informatikai témák tárgyalásával is 
mélyebben foglalkozunk, amelyek 
önálló ismeretként egyáltalán nem, 
vagy csak érintőlegesen jelennek 
meg az ország többi egyetemén.
Az elhelyezkedési lehetőségek igen 
széles skálát mutatnak: nagyobb 
vállalatoknál, informatikai vezető-
ként, projektvezetőként, szakér-
tőként, az üzleti és a közszolgálati 
szférában egyaránt sikeres karrier 
vár végzettjeinkre.

A gépészmérnöki mesterképzést 
elvégzők képessé válnak komplex, 
magas szintű problémamegoldásra, 
korszerű módszerekkel való terve-
zésre, fejlesztésre, innovációs célok 
kidolgozására, kutatómunka végzé-
sére a legtöbb gépészeti anyag- és 
gyártástechnológiai területen.
Számos különböző területen helyez-
kedhetnek el sikeresen végzett hall-
gatóink. Ilyenek például az általános 
gépészmérnöki szakterületek, az 
anyag és gyártástechnológiákhoz 
kapcsolódó szakterületek. Műszaki, 
gépészeti termékekkel, techno-
lógiákkal kapcsolatos szakértői, 
szaktanácsadói tevékenységet foly-
tathatnak.

Tanári [mérnöktanár] 
Osztatlan

Gazdaságinformatikus MSc

A képzési idő alatt a pedagógiai, 
pszichológiai tantárgyak mellett 
nagy óraszámban mérnöki tantár-
gyakat is tanulni fogsz és a képzés 
teljes időtartama alatt, különböző 
típusú iskolai gyakorlatokon veszel 
részt. Átfogó ismereteket szerez-
hetsz a gépészeti, közlekedési 
vagy informatikai tudományterület 
korszerű technológiáiról, módsze-
reiről.
A végzett hallgatók taníthatnak a 
Szakképzési Centrum intézménye-
iben, vállalati képzőközpontban, 
vagy önálló oktatási cégeknél olyan 
szakmai területeken, ahol a munka-
erő képzésével, át- és továbbképzé-
sével szükséges foglalkozni.

Gépészmérnöki MSc

A képzés fókusza a mesterséges 
intelligencia, a kiberbiztonság, a 
szuperszámítógépek programozása
és további digitális témakörök, erős 
matematikai alapok, szoftverfejlesz-
tési ismeretek oktatása.
Szabadon választható kurzusaink 
témái a molekuláris orvosbiológia, 
illetve az ipari matematika,
modellezés, szimuláció és optimali-
záció. A projektmunkák ipari tapasz-
talatszerzést kínálnak,
bekapcsolódási lehetőséggel 
kitűnő, nemzetközi egyetemekkel 
közös projektjeinkbe (pl. HiDALGO2).
A képzés a hallgatói kiválóság 
fejlesztését célozza, kis létszámú 
évfolyammal.

Programtervező informatikus 
BSc
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A mesterképzésre jelentkezett 
hallgatók az informatika szak-
területéhez kapcsolódó termé-
szettudományos és specif ikus 
műszaki ismeretek elsajátítását 
követően képessé válnak új infor-
matikai rendszerek és eszközök 
tervezésére. A képzés alatt elmé-
lyülhetnek informatikai fókuszú 
kutatási feladatokban, belekóstol-
hatnak kutatásfejlesztési projekt-
munkákba, ahol olyan készségek 
elsajátítására nyílik lehetőségük, 
amelyek bemenetként szolgálnak 
PhD képzési területre.

A képzésben részt vevő hallgatók 
professzionális szintre emelkednek 
a Python programozás, a Cloud 
computing, a webtechnológiák és 
legfőképpen a mesterséges intel-
ligencia módszereiben és alkal-
mazásaiban. A képzésbe integrált 
projektmunkának köszönhetően 
a hallgatók folyamatos kapcso-
latba kerülnek és együtt dolgoznak 
vezető magyarországi cégekkel, 
vagy nemzetközi kutatási projek-
tekkel.
Végzett hallgatóinkat az ipar, a kuta-
tás minden területén várják kiemel-
kedő fizetéssel.

Mérnökinformatikus MSc Programtervező Informatikus 
MSc

Tanári [mérnöktanár] MA

Alapképzésen szerzett végzettség-
gel rendelkező érdeklődők számára 
kínálunk olyan mesterszakot, mely 
lehetővé teszi a korszerű gépészeti, 
közlekedési vagy informatikai  isme-
retek átadását, tanítását a fiata-
labb generáció, illetve a szakmai 
átképzésben vagy továbbképzés-
ben résztvevők számára. A digitá-
lis korszak kihívásainak megfelelő 
módszertani alapok segítik a haté-
kony tudásátadást. 
Elhelyezkedési lehetőségek: a 
végzettek taníthatnak a Szakképzési 
Centrum intézményeiben, vállalati 
képzőközpontokban, vagy önálló 
oktatási cégeknél olyan szakmai 
területeken, ahol a munkaerő 
képzésével, át- és továbbképzésével 
szükséges foglalkozni.

Villamosmérnöki MSc

A képzés a természettudományok, 
a gazdasági és humán terület, vala-
mint a villamosmérnöki alaptu-
dományok területére koncentráló 
tárgyakkal indul, majd az adott 
specializációra jellemző szakirá-
nyú tárgyak, valamint a választható 
gazdasági és humán tárgyak kerül-
nek sorra. A képzés gyakorlat-ori-
entált jellegét a specializációkhoz 
rendelt féléves mérnöki projektek 
és gyakorlati szimulációs és terve-
zési feladatok erősítik.
Végzett hallgatóink számos hazai és 
multinacionális távközlési, műsor-
szolgáltatási és távközlés-informa-
tikai vállalatánál, valamint a gép-, 
jármű- és elektrotechnikai iparban 
helyezkedhetnek el.

Mechatronikai mérnöki MSc

A modern iparban stratégiai kérdés, 
hogy rendelkezésre álljanak olyan 
kiváló felkészültségű mérnökök, 
akik a mechatronika szakterüle-
tére jellemző (gépészeti, elektro-
nikai, automatizálási, informatikai) 
komplex ismeretek birtokában 
vannak. A mechatronikai mérnök 
feladatkörébe e szakterületen belül 
a mechatronikai eszközök és rend-
szerek tervezése, fejlesztése és gyár-
tása tartozik.
Képzésünkben célunk a hallgatók 
felkészítése komplex, rendszer-
szemléletű mechatronikai mérnöki 
munkák végzésére, az önálló terve-
zési és mérnöki alkotó munkára. 
Mindezt szoros ipari kapcsolatokkal, 
az elmélet és a gyakorlat egyensúly-
ban tartásával tesszük.
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Gazdálkodási és menedzsment 
FOSZK

Kereskedelem és marketing 
FOSZK

Turizmus-vendéglátás FOSZKKautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar

 Versenyképes 
közgazdász 

képzéssel az üzleti 
dinamikáért!

Az elmúlt 29 évben a Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
dinamikusan, a város és a térség 
gazdaságával és társadalmával 
szervesen összekapcsolódva 
fejlődött. 

Ennek köszönhetően oktatási 
és kutatási palettája jól illeszke-
dik a régió igényeihez. A hall-
gatóknak a szemináriumokon 
és a vállalati gyakorlatokon, 
saját ötleteken alapuló, innova-
tív megoldások kipróbálására 
és a kapcsolati tőke építésére 
is alkalma nyílik , melyekhez 
kapcsolódóan a szakkollégium 
további fejlődési lehetőségeket 
kínál. 

Karunkon a nemzetközi szín-
téren való jelenlét erősítése, az 
idegen nyelvű képzések tovább-
fejlesztése és kiterjesztése, 
valamint a tehetséggondozás 
kiemelt prioritást élveznek.

Célunk olyan gazdasági szakembe-
rek képzése, akik képesek általános 
gazdálkodási és ügyviteli feladatok 
lebonyolítására, döntések előkészí-
tésére; alkalmasak kisvállalkozások 
áruforgalmi vagy marketing terüle-
tén vezetői, nagyobb vállalkozások-
nál középvezetők és a felsővezetők 
mellett kereskedelmi, illetve mar-
keting szakreferensi, asszisztensi 
tevékenységet folytatni. 
A szakirányos képzésben megszer-
zett ismeretek alkalmassá teszik a 
hallgatókat a termelő és kereske-
delmi vállalkozások, média és rek-
lámügynökségek kereskedelmi, és 
marketing kommunikációs felada-
tainak ellátására.

A felsőoktatási szakképzés célja a 
turizmus és a vendéglátás vállalko-
zásaiban szakmai idegen nyelvet 
beszélő, gyakorlattal is rendelkező 
szakemberek képzése. A végzett 
hallgatók képesek a turizmusban 
és a vendéglátásban működő vállal-
kozások alapítására, vezetésére és 
működtetésére, valamint közép- és 
nagyvállalatok egyes részlegének 
vezetésére, a felső vezetők munká-
ját segítő asszisztensi feladatok ellá-
tására.
A turizmus szakirányon végzett hall-
gatók utazási irodáknál ügyintézői, 
vállalkozásoknál asszisztensi munka-
körben helyezkednek el. A vendéglá-
tás szakirányon végzettek különböző 
vendéglátóhelyeken részleg vezető-
ként dolgoznak.

Hallgatóink megismerhetik a 
gazdasági élet alapvető törvény-
szerűségeit, a legfontosabb üzle-
ti-vállalati folyamatokat. Képessé 
válnak a folyamatok menedzselé-
sének támogatására. Megismerik 
a gazdálkodási és menedzsment 
folyamatok irányításának, szervezé-
sének, működtetésének alapelveit 
és módszereit. A képzés elvégzése 
után tanulmányaik beszámításával 
alapképzésre jelentkezhetnek.
Végzett hallgatóink hazai és külföldi 
termelő és szolgáltató vállalatok-
nál, pénzügyi szolgáltatóknál (pl. 
bankoknál), közintézményekben, 
közhivatalokban, családi vállalko-
zásnál helyezkednek el.
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A képzés jellege erősen gyakorlato-
rientált, a szakterület kiemelkedő 
képviselői oktatják a különböző tár-
gyakat, a kisalföldi megyeszékhely 
pedig rendkívül alkalmas terepet 
kínál mind a tapasztalatszerzésre, 
mind a későbbi elhelyezkedésre. 
Hallgatóink rendszeresen közremű-
ködnek gazdasági elemzések, ér-
tékelések elkészítésében, emellett 
folyamatosan lehetőséget biztosí-
tunk szakmai konferenciákon való 
részvételre.        
Végzett hallgatóink jellemzően 
középvezetői szinten, elemzői po-
zícióban helyezkednek el, egykori 
diákjaink közül néhányan felsőveze-
tői munkakörben dolgoznak.

A cél, olyan közgazdászok képzése, 
akik a gazdaságtudományi felső-
fokú alapképzés gazdálkodási-üzleti 
ága közös követelményeinek való 
megfelelésen túlmenően ismerik 
a turisztikai ágazat működésének 
elveit és jellemzőit, a turisták által 
igénybe vehető szolgáltatások rend-
szerét, a különböző típusú turisztikai 
vállalkozások szervezésére, működ-
tetésére és irányítására vonatkozó 
elveket. 
A turizmusra specializálódott 
közgazdászok elhelyezkedhetnek az 
üzleti világban. Az idegenforgalmi 
szakemberek idegenforgalmi vállal-
kozásoknál vezetői és szak referensi 
tevékenységet folytathatnak.

Gazdálkodási és menedzsment 
BSc

Kereskedelem és marketing 
BSc

Turizmus-vendéglátás BSc

Hallgatóink megismerhetik a gazda-
ság működésének törvényszerűsé-
geit, a legfontosabb üzleti-vállalati 
folyamatokat, azok összefüggéseit. 
Képessé válnak a folyamatok mene-
dzselésére, irányítására. Karunkon 
2006 óta folyik a képzés, melynek 
gyakorlatorientáltságát segíti, hogy 
a tudományosan minősített okta-
tói gárda tagjai mellett a gazdasági, 
üzleti élet képviselői is folyamatosan 
részt vesznek az oktatásban.  
Végzettjeink többek között hazai és 
külföldi termelő és szolgáltató válla-
latoknál, pénzügyi szolgáltatóknál, 
közintézményeknél és közhivatalok-
ban helyezkedhetnek el, továbbá 
képessé válnak önálló vállalkozás 
indítására, és vezetésére is.

A képzés során a hallgatók megis-
merkedhetnek az európai, ázsiai és 
amerikai marketinges szemlélet-
módokkal. Arra törekszünk, hogy 
ezt ne csak elméletben, hanem 
az alkalmazásokban, így a válla-
lati rendszerek működésében és 
működtetésében, a gazdálkodás 
különböző fázisaiban, a marketing 
stratégia megalkotásában, a turiz-
mus és a szolgáltatások marketing 
problémáinak megoldásában is al-
kalmazni tudják. 
Végzett hallgatóink képesek a gaz-
dálkodó szervezetek marketing 
feladatainak önálló megoldására, 
a szakterületi döntések előkészíté-
sére, az egyes funkcionális területek 
munkájának irányítására, szervezé-
sére.

Az alapszakon megszerzett isme-
retek és képességek fejlesztése 
nyomán a mesterképzésben a hall-
gatók szintetizáló szemléletre és 
képességre tesznek szert, amely 
lehetővé teszi számukra különféle 
gazdasági és egyéb (társadalmi, 
társadalomlélektani, politikai) jelen-
ségek és tényezők közötti össze-
függések feltárását, a köztük lévő 
hatások és hatásmechanizmusok 
elemzését. 
A képesítés az üzleti szférában, az 
államigazgatásban és a non-profit 
szektorban való elhelyezkedést is 
lehetővé teszi – különös tekintettel 
a nemzetközi kapcsolatokra.

Ellátásilánc menedzsment MSc Marketing MSc

A hallgatók az integrált ellátási 
hálózatok összefüggéseit átlátva 
képesek lesznek a vállalati logisz-
tikai rendszer és a vállalatokat 
átfogó ellátási láncok irányítására. 
A szükséges elméleti tudás, illetve 
a modern gyakorlati megoldások 
ismeretében képesek a vállalaton 
belüli, illetve a vállalatok közötti 
logisztikai folyamatok tervezésére, 
elemzésére és fejlesztésére, vala-
mint azok hatékony vezetésére.
Végzett hallgatóink sikerrel pályáz-
hatnak minden olyan állásra, amely 
a logisztika és az ellátási láncok 
bármely területét érinti (beszerzés, 
értékesítés, termelés, disztribúció, 
fuvarozás, szállítmányozás, stb.)

Nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás MSc
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Hallgatóink három fő ismeret kör-
ben szereznek ismereteket: vezetői-, 
szervezés elméleti és módszertani 
készségek és kompetenciák, válla-
lati értékteremtés és folyamatok. A 
vállalati rendszerek működésében 
a HR, a szervezeti működés az in-
nováció témáiban interaktív mód-
szereket használunk. Fontos, hogy 
a digitalizáció korában az értéklán-
cok tárgyalási, döntési, információs 
rendszereiben is jártasságot szerez-
zenek.
Végzőseink multinacionális és ki-
sebb cégeknél is sikerrel helyez-
kednek el. Öt éven belül ca. 70 
%-uk vezetővé válik. Feladatkörök: 
projekt-, változás-, hr-menedzser, 
tanácsadó, önálló vállalkozó.

Turizmus-menedzsment MSc Vezetés és szervezés MSc

A szak célja olyan szakemberek 
képzése, akik a gyakorlatban is 
képesek a turizmus rendszerszintű 
elemzésére, a kínálat kialakításával, 
a szervezetfejlesztéssel kapcsola-
tos tervek és tanulmányok elké-
szítésére, fejlesztési projektek 
megvalósítására, a vállalkozások és 
intézmények vezetésére. A hallga-
tók bekapcsolódhatnak a tanszék 
kutatásaiba, így ismereteket szerez-
hetnek az elmélet gyakorlatban 
történő alkalmazásáról. 
Végzett hallgatóink önkormány-
zatokban, szakigazgatási hivata-
lokban, turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezetekben, 
turizmus területén működő vállala-
toknál és nonprofit szervezetekben 
helyezkedhetnek el.
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Előadó-művészet BA Építőművészet BA Formatervezés BAMűvészeti Kar

Egy designtermék 
alakítja a 

környezetedet! 
Egy zenei darab 

megváltoztatja a 
kedvedet!

Mindkettő emléket 
teremt, átformálja 

életedet!

"Az Egyetem Művészeti Karán 
a design- ill. a zeneművészeti 
képzések közül választhatnak 
az érdeklődők. Nemzetközi 
hírű professzorok, művészta-
nárok, tapasztalt oktatók és 
fiatal tehetségek vezetésével a 
BA és MA szakokon folyó okta-
tás egyszerre több vetületében 
képviseli mindazt, amit a művé-
szet ma a világban a zene és a 
design területén megtestesít. 

Ezek a vetületek a hang, a 
tér, a tárgy és a kép. Karunkon 
előadóművészeti alapképzést, 
valamint osztatlan zenetanári, 
karmesteri, klasszikus hangszer-
művészi, zeneművésztanári és 
zenetanári mesterszintű képzé-
seket kínálunk az érdeklődők 
számára. 

A designképzések kereté-
ben alap- és mesterszinten 
az építőművészet, a forma-
tervezés és a tervezőgrafika 

Alapképzésünk szemlélete az épí-
tészet – belsőépítészet – bútor-
tervezés, valamint az építészet 
művészeti- és mérnöki aspektusa-
inak egységét képviseli. A képzés 
kiemelt fontosságú része a hagyo-
mányon és kreativitáson alapuló 
alkotói szemlélet és tervezői attitűd 
megalapozása. A képzés során ma-
gas szintű elméleti, gyakorlati okta-
tást biztosítunk. 
Célunk, hogy hallgatóink a kreatí-
vipar különböző területein tudjanak 
az épített- és tárgyi környezet alakí-
tásában feladatokat ellátni.

Célunk olyan formatervezők képzése 
akik képesek a különböző design 
problémákat tárgyakba fogalmazni, 
kis- és nagysorozatú gyártási tech-
nológiákba illeszkedő, lényeglátó 
megoldással. A képzésünk során 
megismertetjük hallgatóinkat a 
designtörténet főbb elméleteivel, a 
hagyományos anyagok és modern 
technológiák spektrumával, vala-
mint az analóg és digitális tervező-
eszközök használatával.
Azt valljuk, hogy a formatervező 
alapszakon végzettséget szerzők 
eredményesen helyezkedhetnek el 
az iparág különböző területein.

A képzés célja zenei előadóművé-
szek képzése, akik képesek a szak-
képzettségük szerinti, magas szintű 
előadó-művészeti tevékenység - 
elsősorban irányítás mellett, illetve 
csoportos teljesítmény keretében 
megvalósuló – végzésre a magyar 
és nemzetközi zenei és a kulturális 
életben.
Kiművelt zenei ízlésük, magas 
szintű zenei és technikai, elméleti 
és gyakorlati ismereteik, előadói 
készségeik alapján képesek külön-
böző zenei együttesekben művé-
szi szolgálat teljesítésére, valamint 
zenei vagy kulturális intézmények 
működésben szakmai kompeten-
ciájuknak megfelelő, aktív, közre-
működői vagy egyszerűbb irányítói 
feladatok ellátására. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben 
történő folytatására.  

szakok gazdagítják a kíná-
lati palettát. A design az 
emberi vágyak, szükség-
letek és történetek közös 
nyelve. Egyszerre vonatko-
zik a dolgok kialakítására 
és elrendezésére, a jelen-
ségek kutatására, az élmé-
nyek tervezésére."
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A képzés célja alapfokú művé-
szeti iskolában az adott hangszer 
oktatására, az iskola pedagógiai 
feladatainak ellátására, a pedagó-
giai kutatási, tervezési és fejlesztési 
feladatok végzésére képes tanárok 
képzése, továbbá a tanulmányaink 
doktori képzésben való folytatására 
történő felkészítése.

A mesterszintű építőművész képzés 
célja olyan nyitott szellemiségű 
alkotók képzése, akik érzékenyen 
és progresszíven képesek a világ 
globális/lokális kihívásaira reagálni, 
tudásukat társadalmi, kulturális, 
művészeti projektekben kezde-
ményező szerepben alkalmazni és, 
akik képesek a környezetalakítás, a 
legtágabban értelmezett építészet 
bármely területén a társadalom 
szükségleteire és a kor kihívásaira 
választ adó művészi igényű építé-
szeti alkotások létrehozására. 
Végzett hallgatóink kreativitásukkal 
és formaújításukkal a szakmában 
könnyen el tudnak helyezkedni.

Tervezőgrafika BA Tanári [zenetanár] Osztatlan Építőművész MA

Képzésünk folyamatosan jut el a 
jel-, és képalkotási alapismeretek-
től a tipográfia, hang, mozgás és 
tér törvényszerűségeinek megis-
merése során manuális, analóg és 
digitális álló-, és mozgóképalkotó 
technológiák használatával a komp-
lex vizuális rendszerek felépítéséhez 
kötődő ismeretekig.
A tervezőgrafikus BA végzettségű 
hallgatóink eredményesen helyez-
kedhetnek el kreatívipar vizuális 
szakterületein, elkötelezett, tuda-
tos, aktív alakítói lesznek a környe-
zetüknek.

A képzés célja olyan fúvóskarnagyok 
képzése, akik megfelelő zenei kép-
zés birtokában képesek a magyar és 
egyetemes zenei kultúra – ezen be-
lül elsősorban a fúvószenekari kul-
túra – szolgálatára és terjesztésére. 
Tájékozottak a fúvóskari művészet 
repertoárjában, ennek gyakorlati al-
kalmazási módozataiban. A zeneka-
ri művészet különböző ágazatainak 
ismeretében képesek új együttesek 
létrehozására és különböző típusú 
zenekarok irányítására.
Kiművelt elméleti és hangszeres ké-
pességeiket egyéni jelleggel alkal-
mazzák a fúvószenekari művészet 
területein, a zenei élet különböző 
intézményeiben kezdeményező 
szerepet töltenek be. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzésben 
történő folytatására.

A művész mesterképzés nem a 
tanári szerepre helyezi a hangsúlyt, 
hanem arra, hogy a növendék önálló 
előadóművésszé váljon. Azon a 
fokon, ahol a képzésre bekerülő hall-
gatónak állnia kell, alapvető meto-
dikai, technikai problémák már 
nem merülhetnek fel, ugyanakkor 
a zenei kifejezés fejlődő, finomodó, 
gazdagodó eszköztárának technikai 
vonatkozásaiban a növendék még 
tanári segítségre szorul. 
A klasszikus hangszerművészek 
elsősorban különböző zenekarok 
szólistáiként vagy szólamvezetőként 
bontakoztathatják ki képességei-
ket, emellett sikerrel pályázhatnak 
alap- és középfokú zenei intézmé-
nyek zenetanári pozícióira.

Formatervező művész MA Karmester MA

Képzésünk során hallgatóink megis-
merkednek a komplex tervezési 
folyamatok elemeivel és módsze-
reivel, a csapatmunkában történő 
tervezéssel és a környezetérzékeny 
gondolkozással és döntési mecha-
nizmusok gyakorlatával. A megszer-
zett tervezési gyakorlat kiegészül 
etika, egyéb ember- és társadalom-
tudományi szempontokkal is.
A képzést elvégzett hallgatóink a 
világot tevékenyen formáló design 
szakemberek, akik kreatív munká-
juk mellett készen állnak tanulmá-
nyainak doktori szintű folytatására 
és design kutatások kezdeménye-
zésére.

Klasszikus hangszerművész 
MA
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A képzés célja a zeneművészeti ág-
ban alapfokon, vagy más felsőfokú 
végzettség keretében szerzett szak-
képzettségre, illetőleg ismeretekre 
alapozva olyan tanárok felkészítése, 
akik az iskolarendszerű, egyéni és 
csoportos formában megvalósuló 
zeneművészeti oktatásban képesek 
lesznek tanári munkakör ellátásá-
ra. 
A mestertanárok alkalmazási terü-
letei az alapfokú művészetoktatási 
intézmények.

Képzésünkön hallgatóinkat felké-
szítjük a művészeti és tudományos 
határterületekkel való együttmű-
ködésre, egyedi programalkotásra, 
vizuális és kommunikációs, valamint 
művészeti, kutatási és kísérleti folya-
matok felépítésére.
Végzett hallgatóink a kreatívipar, a 
design és művészeti élet legkülön-
bözőbb területeinek eredményes 
és elismert alkotóivá válnak, akik 
beilleszkedve a hazai és nemzetközi 
design ökoszisztémába, tudatosan 
és felelősen alakítják környezetük 
vizuális kultúráját.

Tanári [zeneművésztanár] MA Tanári [zenetanár] MA Tervezőgrafika MA

A képzés célja a zeneművészeti 
ágban alapfokon, vagy más felső-
fokú végzettség keretében szerzett 
szakképzettségre, illetőleg ismere-
tekre alapozva olyan tanárok felké-
szítése, akik az iskolarendszerű, 
egyéni és csoportos formában 
megvalósuló zeneművészeti okta-
tásban képesek lesznek tanári 
munkakör ellátására.
A mestertanárok alkalmazási terü-
letei a zeneművészeti szakközépis-
kolák és alapfokú művészetoktatási 
intézmények.
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SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSEK

MŰSZAKI 

JOGI  

GAZDASÁGI 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

AGRÁR  

PEDAGÓGIAI  

SPORTTUDOMÁNYI

INFORMATIKAI

Nemcsak mesterkép-
zésen, illetve doktoran-
duszként mélyíthető el 
a korábban megszerzett 
szakmai és elméleti tudás. 
Az alap- és a mesterfo-
kozat, illetve a főiskolai 
vagy egyetemi szintű 
végzettség megszerzését 
követően további szak-
irányú szakképzettség 
szerezhető a Széchenyi 
István Egyetemen az 
alábbi tudományterülete-
ken belül:

Képzéseink fejlődési, 
továbbtanulási lehető-
séget kínálnak diplomá-
saink számára, melyek 
tantervei a jelentkezők 
saját szakterületén szer-
zett szakmai tapasztalata-
ira épülnek. Tematikájával 
jól alkalmazkodik a 
gazdasági szféra igénye-
ihez, reagál a munkaerő-
piac gyors változásaira. 
Gyakorlatias tudásanya-
got ad a jelentkezőknek, 
hiszen az oktatói gárda 
általában az adott terület 
elismert, sikeres szakem-
bereiből áll.

Több, mint 120 – két, legfeljebb 
négy féléves - szakirányú 
továbbképzés közül választhatnak 
az érdeklődők.

Képzéseink 
elérhetők a 
felveteli.sze.hu 
oldalon!
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Duális 
képzésben

A Széchenyi István Egyetemen indított duális képzések 12 
szakon és több, mint 20 partner közreműködésével érhető-
ek el. A duális képzésben részt vevő hallgató a felsőoktatási 
tanulmányai mellett vállalja, hogy egy minősített partner-

szervezetnél a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredménye-
ként munkatapasztalatot szerez, a szakmai kompetenciáit pedig már 
a képzés alatt megerősíti.

Mit kell tenned?
Eredmények köz-
lése a vállalatok 
részéről legkésőbb 
június 30-ig!

Az 
intézményben 
Duális 
formában 
elérhető 
képzések:

ben

Alapképzések:
• Építőmérnöki BSc
• Gazdaságinformatikus BSc
• Gépészmérnöki BSc
• Járműmérnöki BSc
• Közlekedésmérnöki BSc
• Logisztikai mérnöki BSc
• Mérnökinformatikus BSc
• Mezőgazdasági mérnöki BSc
• Szociális munka BA
• Turizmus-vendéglátás BSc
• Villamosmérnöki BSc

Mesterképzések:
• Gazdaságinformatikus MSc 

(angol nyelven)
• Járműmérnöki MSc (angol 

nyelven)
• Mérnökinformatikus MSc 

(angol nyelven)
• Villamosmérnöki MSc 

(magyar nyelven)

Jelentkezz a felsőoktatásba február 15-ig 
a felvi.hu oldalon!

Kiválasztási folyamat 

Válaszd ki a neked szimpatikus vállalatot 
és add be jelentkezésed április 30-ig a 
dualis.sze.hu oldalon!

Csatold az önéletrajzodat 
és motivációs leveledet

A leendő hallgatók kiválasztásáról a 
partnerszervezetek saját szempontjaik 
alapján, önállóan döntenek. Az interjún a 
jelentkezők gyakorlati jártassága, szakmai 
érdeklődése, motivációja, elkötelezettsé-
ge, valamint nyelvtudása mérhető fel.

Bővebb 
információk a 

duális képzésről és 
partnereinkről: 
dualis.sze.hu
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Kompetencia 
központok
A kompetencia központok az 

Egyetemünk kulcs kompe-
tenciái szerint létrehozott, 
tudományterületeken átí-

velő, innovációs és kutatási szervezeti 
egységek, amelyek kutatás-fejlesz-
tési és innovációs projekteken dolgoz-
nak vállalati és intézményi partnerek 
számára, illetve velük szoros együtt-
működésben, fenntartható vállalkozói 
modell szerint. 

A központok korszerű innovációs 
háttérrel rendelkeznek és fejlesztése-
ikbe bevonják a megfelelő egyetemi 
szakembereket, kutatókat, PhD hall-
gatókat és gyakornokokat, valamint 
az egyetemi hasznosító vállalkozá-
sokkal együttműködésben hozzá-
járulnak az egyetemi és vállalkozói 
versenyképesség fejlődéséhez.

Jelenleg az alábbi hét kompetencia központja van az Egyetemnek:
◆ Agrár és Élelmiszeripari Kutató Központ
◆ Design Campus Kompetencia Központ 
◆ Digitális Fejlesztési Központ 
◆ Egészségügyi-Innovációs Kompetencia Központ 
◆ Globalizációs Kompetencia Központ
◆ Járműipari Kutatóközpont 
◆ Menedzsment Campus Kompetencia Központ

Egyetemünk kompetencia 
központjainak részletes 
bemutatása az alábbi 
helyen érhető el:

Testnevelési és 
sportközpont 
A Testnevelési és Sportközpont (TSK) a testnevelő taná-
rok oktatási, valamint a sportlétesítmények fenntar-
tása, üzemeltetése érdekében alkalmazott munkatársak 
szervezeti egysége. A központ feladata a hallgatók 
egészséges életmódra nevelése érdekében a test-
nevelés tantárgy szakmai felügyeletének ellátása.  A 
sportközpont tantárgyi követelményeket állapít meg, 
felkészíti a hallgatókat a követelmények teljesítésére, 
ellenőrzi a követelmények teljesítését, továbbá lehe-
tőséget biztosít a hallgatók körében végzett fittségi 
vizsgálatokra.
A TSK-val együttműködő Hallgatói Sportiroda az egye-
temi rekreációs sporttevékenységet és a kapcsolódó 
rendezvényeket szervezi.
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Doktori 
iskolák
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
A Doktori Iskola ugyan önálló szervezeti egysége a Széchenyi István 
Egyetemnek, viszont a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral való 
szoros együttműködés keretei között elkötelezett a hazai (és nemzetközi) 
jogtudomány fejlesztése, a Kar személyi feltételeinek javítása és nemzetközi 
hírnevének öregbítése iránt. Fontos céljának tekinti továbbá a magas szín-
vonalú oktatói utánpótlás biztosítását, és ekként a minőségi jogászképzés 
hosszútávra történő megalapozását.

A Doktori Iskola az Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola és a Precíziós 
növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori 
Iskola összevonásával jött létre. Kutatási területe az alap és alkalmazott 
biológiai és műszaki kutatások a környezetkímélő, fenntartható növényter-
melési, állattenyésztési és élelmiszer feldolgozási technológiák fejlesztése 
érdekében.

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Doctoral Program in Business Administration Sciences (SZEEDSM)
A Doktori Iskola elsősorban a műszaki infrastruktúra építési, közlekedési, 
információtechnológiai kérdéseivel foglalkozik, amihez az alapot a rendsze-
rek komplex modellezése, a modellek vizsgálata és alkalmazása szolgáltatja. 
Az egyes területek speciális megoldási módszereinek hasonlósága és analó-
giája alapján, a közös elméleti alapokra helyeződik a hangsúly. Az eszközök 
és a rendszerek folyamatosan növekvő intelligenciája az egyes multidiszcip-
lináris megoldások egyre magasabb szintű integrációjával valósul meg. A 
tervezés, a létrehozás, az optimális működtetés magas szintű automatizálása, 
távoli elérése, manipulációja folyamatában alapvető szerepet játszik a virtu-
ális világ, a mesterséges intelligencia, a digitális forradalom.

This doctoral program is based on academic rigor which emphasizes prac-
tical relevance by welcoming practitioners to join the program. In addition 
to the traditional business administration approaches, the program offers a 
transdisciplinary approach that emphasizes the importance of using diffe-
rent, subtle theoretical lenses in developing analyses of diverse phenomena 
to be understood within an academic research framework. For further 
information please examine our detailed Curriculum.

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Kooperatív Doktori Program (KDP)
Doktori Iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, 
hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, az 
azokat ösztönző, s gátló tényezőket. Célja továbbá keresni a gazdasági, 
társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit, hiszen ha a 
társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság 
igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikerei tartóssá 
válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt.

A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kuta-
tás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók 
létszámát – elsősorban a matematikai, természettudományi, műszaki és 
informatikai területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudomá-
nyos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk 
társadalmi, gazdaság hasznosításában.
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Egyetemi
kollégiumok 
HEGEDŰS GYULA KOLLÉGIUM (9026 Győr, Egyetem tér 1.)
Az Egyetem szomszédságában található a hat emeletes 
épületegyüttes, amely közel 900 hallgatónak biztosít 
kollégiumi férőhelyet a tanév során. A kétágyas szobák 
új és modern bútorokkal vannak felszerelve, szélessávú 
internet hozzáférés biztosított. Két szobánként közös 
vizesblokk található. Minden folyosón közös konyha 
került kialakításra. Az épületben konditerem és mosó-
konyha is található.

MULTIFUNKCIÓS ÉPÜLET (9026 Győr, Egyetem tér 1.)
A kilencemeletes épületegyüttes közel 1100 hallgatónak 
kínál kollégiumi férőhelyet. Az apartmanos kialakítású 
helyiségekben megtalálható egy előtér, zuhanyzó és 
külön mellékhelyiség, illetve két darab kétágyas szoba. 
A szobák új és modern bútorokkal vannak felszerelve, 
szélessávú internet biztosított. Minden folyosón közös 
konyha került kialakításra. Az épületben konditerem, 
zeneterem és mosókonyha is található. 

KÜLSŐ KOLLÉGIUM (9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 20.)

FAMULUS KOLLÉGIUM (9027 Győr, Budai út 4-6.)

CSERHÁTI SÁNDOR KOLLÉGIUM (9200 
Mosonmagyaróvár, Gazdász utca 10.)

Az Egyetemtől 25 percre található komplexum közel 500 
hallgató befogadására képes. Az apartmanos kialakítá-
sának megfelelően egy közös fogadóhelyiségből két 
szoba nyílik, melyhez egy teakonyha és egy vizesblokk 
tartozik. Szobánként a szélessávú internet biztosított. 
Az épületben konditerem és mosókonyha is található. 
A kollégiumtól gyakran indított buszjárat közlekedik az 
Egyetemig.

A győri Árkád mellett található Famulus kollégium közel 
100 hallgató lakhatását biztosítja. Az épületben található 
apartmanokban megtalálható konyha, vizesblokk és két 
darab kétágyas szoba. Szobánként a szélessávú internet 
biztosított. A kollégiumtól gyakran indított buszjárat 
közlekedik az Egyetemig. A kollégiumra a csendes és 
nyugodt légkör jellemző.

A parkos, ligetes környezetben található mosonmagya-
róvári kollégium mintegy 210 hallgatónak nyújt szál-
lást. A lakóegység apartman jellegű kialakításban egy 
előtér, két darab két fős szoba és vizesblokk található. 
Szobánként a szélessávú internet biztosított. Az épület-
ben szintenként közös konyha került kialakításra vala-
mint mosókonyha is található.
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Nemzetközi
lehetőségek 
NEMZETKÖZI PROGRAMOK KÖZPONT IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONT
A Nemzetközi Programok Központ egy hallgatói csereta-
nulmányokat segítő, szolgáltató szervezet. Támogatunk 
abban, hogy tanulmányaid során 3-12 hónapos külföldi 
részképzésre utazhass. 
Ha szeretnél nemzetközi környezetben tanulni, válaszd 
az angol nyelven oktatott, államilag támogatott 14 
nemzetközi szakunk egyikét, és közel 50 országból érke-
zett nemzetközi hallgatóinkkal tudsz barátságot kötni.

Az Idegen Nyelvi Oktatási Központ az egyetem hallga-
tóinak, oktatóinak, illetve adminisztratív dolgozóinak 
biztosít nyelvi szolgáltatásokat. A hallgatói igények miatt 
folyamatosan elérhetőek akkreditált nyelvvizsgarend-
szerek, mint például az OECONOM Gazdasági, PROFEX 
Jogi, PROFEX Egészségügyi, BME Műszaki, LEXINFO 
Informatika szaknyelvi vizsgarendszer. 

Az oktatott nyelvek közé tartozik:
- angol 
- francia 
- német
- olasz 
- orosz 
- spanyol…
 és még számos nyelv elérhető.

A RUN-EU hat európai ország hét felsőoktatási intézmé-
nyét tömöríti, amelyek mindannyian egy közös jövőkép 
mellett kötelezték el magukat. Az Európai Unió Erasmus+ 
programja által társfinanszírozott RUN-EU célja egy 
közös európai egyetem létrehozása a jövő felsőoktatá-
sának innovációja és alakítása, a fizikai és virtuális cserék 
előmozdítása, valamint a regionális RUN-EU partnerek 
közötti intenzív együttműködés fejlesztése. Az egyetem 
minden törekvése során a fenntarthatóság, a multikul-
turalizmus és a befogadás értékeit képviseli.

Az elkövetkező néhány évben az egyetem jövőbeli 
hallgatói egy Európai hálózatba kapcsolt egyetemi 
kampuszt fognak megtapasztalni. A hálózat célja, hogy 
korlátlan mobilitást teremtsen a hallgatók és oktatók 
számára, valamint az iparral közös kutatási tevékeny-
ségeket elősegítő, régiók közötti európai innovációs 
központokat hozzon létre. Emellett hallgatóközpontú 
és rugalmas európai PhD-fokozatokat is kínálnak majd.

Mind a rövid, mind a hosszú távú tanulmányi progra-
mokon lehetőség nyílik arra, hogy együtt dolgozzunk az 
Európából érkező hallgatókkal, valós társadalmi kérdé-
sekre összpontosítva

KORLÁTLAN TANULÁS
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Hallgatói 
élet&Hallgatói 

önkormányzat

A SZE-HÖK a Széchenyi István Egyetem 
Hallgatói Önkormányzata. A szervezet célja a 
hallgatók érdekképviselete az egyetemi fóru-
mokon, az egyetemi élethez szükséges szol-

gáltatások nyújtása, valamint szórakoztató, kulturális és 
sport rendezvények szervezése. Minden szakon az adott 
képzés hallgatói közül kerülnek megválasztásra a HÖK 
képviselői, akik a szabadidejükben segítenek a Hallgatói 
Önkormányzat feladatainak ellátásban. Munkájukat 
minden évben különféle programokon és képzéseken 
való részvételi lehetőséggel honoráljuk.

Két tudományos kísérlet vagy zh-ra való tanulások 
között nem árt néha egy kis szünetet tartani. Estig tartó 
bogrács partik, éjszakába nyúló szakestélyek és hajnalig 
tartó koncertek várják a hallgatókat a Bridge Hallgatói 
és Ifjúsági Klubban. Két előadás között lehetőség van 
egy finom melegszendvics és kávé elfogyasztására az 
Üvegesben. Az ELIXÍR Bar n’ Kitchen szintén várja a hall-
gatókat reggeltől estig az új Multifunkciós Épületben 
finom italokkal és ételekkel, valamint esténként élő 
zenével, programokkal. 
A tanév elején a Gólya- és Öregdiák Bálon köszönti 
Egyetemünk vezetése az elsőéves hallgatókat és fogadja 
egyetemi polgárrá őket. Természetesen ezen felül renge-
teg szórakoztató eseményen vehetnek részt hallgatóink, 
többek között a Széchenyi Egyetemi Napokon (SZEN), 
mely az Egyetem központi hallgatói fesztiválja. Évközben 
a szakestélyek, karestélyek, bográcsok és grillek hozzák 
össze a hallgatókat

Innováció

A Széchenyi István Egyetem hallgatói egy dina-
mikusan fejlődő intézmény egyre bővülő infra-
struktúráját vehetik igénybe nap mint nap. A 
közelmúltban teljesen megújult többek között 

az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar központjául 
szolgáló óvári vár és környezete, a győri Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar épülete, a Bridge Hallgatói 
és Oktatói Klub, valamint az intézmény számos épületé-
nek energetikai felújítása is befejeződött. 

A jövő egyetemét építjük! Ennek megfelelően az 
intézmény folyamatosan erősíti szerepét a zalaeger-
szegi ZalaZONE parkban, ahol hallgatóink Közép-Európa 
legkorszerűbb járműipari tesztpályáját használhatják. Ott 
épül egyetemünk Zalaegerszegi Innovációs és Képzési 
Központja, amelynek célja, hogy nemzetközi színvonalú 
oktatási-kutatási környezet megteremtésével járuljon 
hozzá a térség versenyképességének erősítéséhez. A 
beruházás során már elkészült egy innovációs- és egy 
szállásépület, jelenleg pedig az oktatási egység építése 
zajlik.

Az egykori Győri Keksz- és Ostyagyár a város ikonikus 
épülete, amely hosszú időn át üresen állt. Egyetemünk 
ott valósítja meg győri Tudományos és Innovációs Parkját, 
amely a város szimbólumává válhat. A park az intézmény 
fő kutatási területeire épít, ösztönözve a régió fejlődését 
és a vállalati szféra erősítését a nemzetközi versenypiaci 
világban. A Széchenyi István Egyetem Győr egy másik 
meghatározó jelentőségű épületegyüttesét is felújítja: 
Egészségtechnológiai campust alakítunk ki a Zrínyi 
utcai, volt kórházi komplexum rekonstrukciójával-át-
alakításával, ahol az e területhez kapcsolódó képzések, 
kutatás-fejlesztés és szolgáltatások egy helyen lesznek 
megtalálhatók. 
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