
Graduális képzések 

 
Alapszakok (BSc) 

 Gépészmérnök 

 Mechatronikai mérnök 

 Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 

 Műszaki menedzser 

 

Mesterszakok (MSc) 

 Gépészmérnök (MSc) 

 Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök  

 Létesítménymérnök 

 Műszaki menedzser  

 

Felsőfokú Szakképzések 

 Audiovizuális szakasszisztens  

 Médiatechnológus asszisztens  

 Televíziósműsor-gyártó szakasszisztens  

 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens  
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Posztgraduális képzések 

 
 Élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök 

 Élelmiszerlánc minőségügyi szakember 

 Energiagazdálkodási szakértő 

 Energiagazdálkodási szakmérnök 

 Épületenergetikai passzívház tervező szakember 

 Épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök 

 Fürdővezető szakember 

 Fürdővezető szakmérnök 

 Gépipari technológiai szakember 

 Gépipari technológiai szakmérnök 

 Környezetvédelmi szaktanácsadó 

 Környezetvédelmi szakmérnök 

 Létesítményenergetikai szakértő 

 Létesítményenergetikai szakmérnök 

 Mérnök üzletkötő szakmérnök 

 Településüzemeltető szakember 

 Településüzemeltető szakmérnök 

A 2012/2013. tanévre állami ösztöndíjas képzésre  

felvehető létszám 440 fő. 

 

A 2012/2013. tanévre állami részösztöndíjas képzésre 

felvehető létszám 265 fő. 

 

További felvétel önköltséges képzésre valamennyi szakon 

nappali és levelező formában. 

 

Az állami részösztöndíjas képzésben résztvevők számára 

a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara külön ösz-

töndíj programot hirdet meg (lásd a hátoldalt). 

 

Jelentkezési határidő: 2012. február 15. 

 

Részletes információk a felvételi eljárásról a  

www.felvi.hu web-oldalon, illetve a Gépészmérnöki Kar 

honlapján. 
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SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR  

 

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

A SZIE Gépészmérnöki Kara 2012/2013. tanévben ÖSZTÖNDIJPROGRAMOT HIRDET az állami részösztöndíjas hallgatók 

számára. 

A legtehetségesebb fiatalok műszaki felsőfokú tanulmányainak támogatására a Kar pályázat útján elnyerhető ösztöndí-

jat, felsőbb éves tanulmányaik alatt pedig demonstrátori ösztöndíjat biztosít. 

 

A SZIE Gépészmérnöki Kar ösztöndíjában részesülhet a 2012/13. tanévre felvett első éves hallgató: 

 aki a Kar bármely alapszakán (Bsc) állami részösztöndíjasként kezdi meg tanulmányait, és 

 akinek a felvételi pontszáma a legjobb 10%-ba tartozik (a felvételt nyert állami részösztöndíjasok pontszámait figye-

lembe véve).   

 

Felsőbb-éves tanulmányai során demonstrátori ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki a Karral állami részösztöndí-

jas hallgatói jogviszonyban áll: 

 a Kar meghatározott intézetében, heti 4-6 óra időtartamban műszaki szakmai munkát végez,  

 tanulmányi eredménye (az ösztöndíjalap számítási módja alapján) a legjobb 10%-ba tartozik (az állami részösztöndí-

jas hallgatók között). 

 

A létrehozandó kari ösztöndíjalap pénzügyi forrását: 

 a Kar gazdasági, vállalati partnereinek támogatása, 

 a Gépészmérnöki Kar saját bevételeiből elkülönített pénzügyi keret, valamint  

 a Kari Hallgatói Önkormányzat  

biztosítja. 

 

A támogatást kuratórium ítéli oda, amelynek tagjai között a Kar Dékánja és a Hallgatói Önkormányzat Elnöke is részt 

vesz. 

 

 

 

Gödöllő, 2012. január 20. 

 

 

(Dr. Szabó István) 

egyetemi tanár, dékán 


