Dékáni köszöntő elsőéves hallgatóinknak
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánjaként azzal a meggyőződéssel köszöntöm
Önöket, hogy jól választottak, mert – amint azt Karunk szlogenje is hirdeti – egy korszerű és
innovatív mérnökképzés részeseivé váltak.
Karunk országosan és nemzetközileg is elismert képzőhely, ahol több mint hat évtizeden át
felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyagra támaszkodva valamennyi munkatársunk
azon dolgozik, hogy versenyképes tudást biztosítson az itt végzőknek. Ezen tapasztalat és
korszerű szakértelem birtokában vállalkozunk arra, hogy ismereteinket továbbadjuk
hallgatóinknak. Célunk, hogy a legkorszerűbb módszerek és eszközök alkalmazásával
hosszú távú kötődést és tanulási lehetőséget biztosítsunk minden hallgatónknak.
A Gépészmérnöki és Informatikai Karon – a Miskolci Egyetem legnagyobb egységében – immár 11 alapszakon, 6
mesterszakon és 1 felsőoktatási szakképzési szakon, az elmúlt években megújult infrastruktúrával, több milliárd
forintnyi fejlesztéssel felújított laboratóriumainkba várjuk hallgatóinkat, hogy valóban gyakorlatorientált képzésben
részesüljenek.
Az intézeteink összetétele, oktatási-kutatási fókuszterületei garantálják az ipar és a gazdaság számára szükséges,
megfelelő szakmai-elméleti tudással rendelkező mérnökök és informatikusok képzését. Ipari kapcsolataink lehetővé
teszik, hogy a diplomatervek és szakdolgozatok valós ipari problémákhoz kapcsolódjanak, a kutatás-fejlesztési
tevékenységünk megalapozza az oktatott tananyagok naprakész fejlesztését amellett, hogy a hallgatóink jelentős
projektekbe való bekapcsolódását is lehetővé teszi.
Bátran – az eduline.hu 2017. júniusi szavazás eredményeként tényszerűen is – állíthatom, hogy Önök az ország
legszebb campusán fognak tanulni. A Miskolci Egyetem, mint jogutód intézmény elismeréseként az UNESCO 2014ben a selmeci diákhagyományok továbbélését felvette a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Hála
hagyományőrző hallgatói öntevékeny csoportjainknak és elhivatott kollégáinknak a gólyatábortól a diplomaosztóig
részesei lehetnek a selmeci szellemben megvalósuló eseményeknek, amelyekből táplálkozva diplomájuk megszerzését
követő évfolyamtalálkozókon élményeik és emlékeik újraélednek.
Statisztikáink és a vállalatok visszajelzései alapján meggyőződésem, hogy a képzés során megszerzett tudás és diploma
megfelelő lehetőséget biztosít a szakmai karrier építéséhez. A Kar versenyképes mérnöki és informatikai ismereteket
ad, megalapozza a hallgatók sikeres jövőjét. Önökön múlik, hogy ezt milyen mértékben aknázzák ki és hasznosítják.
Mindehhez szorgalmat, sok erőt, és kitartást kívánok.
„Tisztelet a Gépésznek!”
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