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A bolognai folyamat lényege

Arról a felsõoktatási rendszerrõl, amiben mindany-
nyian tanultunk, az utóbbi idõben váratlanul kiderült,
hogy �duális� rendszer volt. Ez alatt azt értik a felsõok-
tatás mai vezetõi, hogy egymástól független, két párhu-
zamos rendszerben folyt az egyetemi és a fõiskolai kép-
zés, egymástól független bemenettel és kimenettel. Ez
persze sosem volt ilyen egyszerû, hiszen a Dunaújvárosi
Fõiskolát végzett kohómérnököket és anyagmérnökö-
ket (ha jelentkeztek hozzánk) 7 félév elvégzése után
mindig átvettük Miskolcra, az itteni egyetemi képzés 6.
félévére. Azaz mi már évek óta egy bújtatott �bolognai�
képzést valósítottunk meg a Dunaújvárosi Fõiskolával,
7 + 5 féléves rendszerben. Sõt, valami hasonlót a Mis-
kolci Egyetem gépészmérnöki és villamosmérnöki fõis-
kolai szakjain végzõ fiatalokkal is kialakítottunk 6 + 6
féléves rendszerben.

A bolognai folyamat elsõ következménye az, hogy
az átállással megszûnik mind a jól ismert egyetemi,
mind a jól ismert fõiskolai képzés. A �duális� rendszert
felváltja a �lineáris� rendszer, ami kétségtelenül logiku-
sabb, igazságosabb és gazdaságosabb. A lineáris rend-
szer lényege, hogyminden érettsé-
gizett fiatal egységesen alapszinten
(BSc = Bachelor of Science)
kezdi meg tanulmányait, ami a
mûszakiak között 7 félévet jelent.
Ennek zárásaként kapnak egy
alapmérnöki diplomát. Az OM
(Oktatási Minisztérium) tervei
szerint ezen alapdiplomát szerzet-
tek 65%-a munkát vállal (kvázi
üzemmérnökként), míg 35%-a to-
vábbtanulhat mesterszinten (MSc
=Master of Science). Ez amûsza-
kiak között 4 félév, ami után újabb
diplomaírás és -osztás következik.
Közülük a legkiválóbbak a doktori
(PhD = Phylosophical Doctor)
szinten még 3 évet tanulhatnak,
ami a szoros értelemben vett ta-
nulmányok szempontjából abszo-
lutóriummal zárul, de a valós si-
kert az önálló kutatási eredmé-

nyeket összefoglaló disszertáció megírása és megvédése
jelenti. Hogy a dolog ne legyen ilyen egyszerûen lineáris
az érettségi és a BSc szint közé az OM beiktatott egy
nem szoros értelemben felsõoktatási � ezért kihagyható
� FSz (Felsõfokú Szakképzés) szintet, amit a felsõokta-
tási intézmények mind középiskolákkal együttmûköd-
ve, mind önállóan indíthatnak. A fiatalok lehetséges út-
jait ezen a �lineáris rendszeren� keresztül a középisko-
lától a munkaerõpiac különbözõ részei felé az 1. ábrán
mutatjuk be.

Ennek az új rendszernek a legfontosabb ígérete az
egységes európai felsõoktatási térség megteremtése és az
abban való részvételünk, ami megkönnyítené hallgató-
ink külföldi részképzését és viszont. Másodsorban értel-
mesnek tûnik azért, mert a hallgatóink egy jó részének
valóban elegendõ lenne, ha csak fõiskolai jellegû kép-
zettséget szerezne (ezt így gondolják többen az iparból
is). Harmadrészt az alaptárgyi oktatók azt az ígéretet is
látják benne, hogy az alaptárgyakat második nekifutás-
ra (az MSc szinten) talán jobban megértik és motivál-
tabban tanulják majd azok, akik annak alapjait a BSc-n
elsajátították, és a BSc diplomaírása közben szembesül-
nek azzal, hogymilyen jó lenne tudni értelmezni a kísér-
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leti vagy ipari adatokat, ami az alaptárgyak mély isme-
rete nélkül nehézkes. Emellett a rendszer igazságosabb-
nak tûnik azért is, mert a Dunaújvárosban és Egerben
lakó 18 évesek eddig jellemzõen fõiskolán tanultak to-
vább (mert lakóhelyükön csak az volt), míg a Veszprém-
ben és Miskolcon lakó 18 évesek egyetemen (ugyan-
azon okból). Az új rendszerben ehelyett mindenki el-
kezdi az alapoktól, és a legjobb 35%mesterszinten foly-
tathatja tanulmányait.

Ezzel szemben az átállás ellen szólt az, hogy a). a fo-
lyamat kezdetekor nem volt meg a szükséges törvényi
háttér, b). a folyamat kezdetekor nem volt kidolgozva az
átállás részletes algoritmusa és nem voltak összehangol-
va jó elõre az elvileg lineárisan egymásra épülõ FSz �
BSc � MSc � PhD szintek követelményrendszerei, illet-
ve céljai, c). az egyetemek egy fillért sem kapnak az átál-
lásra, sõt az elsõ 3 évfolyamon az egyetemi (viszonylag
magas) normatívákat évekkel ezelõtt lenyomták az ala-
csonyabb BSc normatívákra, ami komoly forrásmegvo-
nást jelent. Ennek ellenére megcsináltuk az átállást és
ma már szinte végleges képet tudunk bemutatni a most
kialakítás alatt álló rendszerrõl.

A jövõ ismertetését a Kar küldetésnyilatkozatának is-
mertetésével kezdjük, amit a Kari Tanács 2004 tavaszán
fogadott el, azzal a céllal, hogy világosan leírt és rögzí-
tett céljaink legyenek. Így például sikerült �kõbe vésni�
azt, hogy az anyagmérnökség nemcsak a szilárd halmaz-
állapotú, hanem a folyékony (sõt gõz) halmazállapotú
anyag mérnökségét is jelenti (amennyiben ezek össze-
függenek), azaz annak részét képezi például a metallur-
gia, az öntészet, de még a vegyipari technológia is (ez
még minden professzorunk számára sem volt egyértel-
mû). Sikerült megõrizni ágazatainkat is (minõségbizto-
sítás, környezetvédelem és társai), amelyek nélkül a ko-
hómérnöki szak (és vele együtt a kar) kb. 10-15 éve egy-
szerûen megszûnt volna, ezen széles körben �eladható�
oktatási részek hiányában.

A Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtudományi
Karának küldetésnyilatkozata

A Kar alapvetõ küldetése a mûszaki (jellemzõen
szilárd halmazállapotú) anyagok (konkrétan a fémek
és ötvözeteik, kerámiák és szilikátok, polimerek és mû-
anyagok, illetve az ezekbõl összeállított kompozitok),
illetve az azok elõállításához szükséges (jellemzõen fo-
lyékony vagy gõz/gáz halmazállapotú) anyagok szerke-
zetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó
alaptudományok, valamint erre építve ezen anyagok
gyártási és feldolgozási technológiájával foglalkozó al-
kalmazott tudományok mûvelése, a meglévõ tudás ösz-
szegyûjtése, rendszerezése, gyarapítása, alkalmazása és
továbbadása egyrészt hallgatóinknak, másrészt konfe-
rencia-elõadásokon és publikációkon keresztül a hazai
és nemzetközi tudományos és technológiai közösség-
nek. A Kar a szoros értelemben vett anyagtudományi
és technológiai területek mellett kiemelten foglalkozik
az anyaggyártással kapcsolatos anyaginformatikai,
anyagvizsgálati, automatizálási, energiagazdálkodási,

hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és minõség-
biztosítási kérdésekkel is. A Karon a fent felsorolt té-
materületek azonos értékûek, azokat szerves egység-
ben, egymást segítve kell fejleszteni. A Kar a Selmeci
Bányászati és Kohászati Akadémia egyik jogutódjának
tekinti magát, és mint ilyen büszke arra, hogy alapító
professzorai az európai mérnökképzés megalapítói
voltak. A selmeci professzorok örököseiként a Kar
minden oktatója törekszik arra, hogy a fent specifikált
területeken a mindenkori világszínvonal közelében
lévõ, azt állandóan továbbfejlesztõ oktatási, kutatási és
publikációs tevékenységet folytasson.

Egy kis legújabbkori magyar mûszaki felsõoktatás
történelem

Az eltervezett képzési rendszert megpróbáljuk logi-
kusan, egymásra épülõ módon ismertetni. Ennek elle-
nére röviden érdemes bemutatni az események dinami-
káját is.

A mûszaki felsõoktatás a bolognai folyamatot 2003
õszén kezdte el több olyan bizottság megalakításával,
melyeknek feladata volt, hogy az akkorra valóban túl-
zott számú egyetemi és fõiskolai szakot egy erõsen re-
dukált BSc szakszámra csökkentsék le. Ezekbõl a bi-
zottságokból �kifelejtették� az akkori Anyag- és Kohó-
mérnöki Kar képviselõit, aminek az lett a logikus követ-
kezménye, hogy az általunk vitt �kohómérnöki�,
�anyagmérnöki� és �fizikusmérnöki� (utóbbi az ELTE-
vel közös) egyetemi szakok közül csak egy szak, az
�anyagmérnöki szak� élte túl ezt az elsõ fázist. A �kohó-
mérnöki� és a �fizikusmérnöki� szakokat egyszerûen
törölték a BSc palettáról és csak egy halvány ígéretet ka-
ptunk arra, hogy ezen szakjainkat majd az MSc szinten
visszahozhatjuk (ha tudjuk). Végeredményben a ma-
gyar felsõoktatásban összesen 18 mûszaki alapszak ma-
radt meg (1. táblázat).

A szak-tizedelési szakasz után a szaképítési szakasz
2004 tavaszán kezdõdött el oly módon, hogy az OM lét-
rehozta az Országos Mûszaki Bologna Bizottságot
(OMBB), melynek vezetésével dr. Molnár Károlyt (a
BME jelenlegi rektorát) és dr. Sima Dezsõt (BMF NJI
Kar fõigazgatóját) bízták meg. Az OM kinevezte a 18
kiválasztott mûszaki szak országos vezetõjét (lásd az 1.
táblázatban). Mint látjuk, az OMBB 20 tagjából 10 a
BME munkatársa, akik minden kérdésben rektorukkal
egyetértésben szavaztak és gyakorlatilag nem volt kor-
rekciós javaslatuk.

A mi egyik (leszavazott) korrekciós javaslatunk az
volt, hogy a BSc és MSc szintû szakokat egyszerre, szer-
ves egységben kell kialakítani (ha már egyszer lineáris)
és nem külön-külön. 2004-ben azonban a teljes mûsza-
ki felsõoktatás úgy akkreditálta a 18 mûszaki BSc sza-
kot, hogy semmilyen központi terv nem létezett arra,
hogy hogyan fog ehhez illeszkedni a 2005-ben megalko-
tásra kerülõ MSc szint. A késõbbiekben be is bizonyo-
sodott, hogy az önállóan meghatározott és rögzített
alapra (BSc) számos esetben nem nagyon akart illesz-
kedni a felépítmény (MSc). Fenti mondat az országos
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koncepciókra vonatkozik, helyi szinten feltehetõleg ké-
szültek szakmai tervek. Így például azME akkori nevén
Anyag és Kohómérnöki Karának Kari Tanácsa 2004.
márciusban elfogadta az anyagmérnöki szak BSc �MSc
szinten egymásra épülõ koncepcióját, melynek lényegi
elemei a következõk voltak:

� A BSc anyagmérnöki szakon csak 4 szakirányt ter-
veztünk indítani a fém, kerámia, polimer és vegyészet
tématerületeken.

� Az MSc szinten azonban 8 (!) különbözõ szakot
tartott elengedhetetlennek a Kari Tanács.

A 8 MSc szakra szakközi ágazatokat terveztünk, a
mostani �minõségbiztosítási�, �környezetvédelmi�,
�anyagvizsgálati�, �anyaginformatikai�, �automatizálá-
si�, �marketing�, �hulladékgazdálkodási� és �hõener-
gia-gazdálkodási� ágazatok mintájára. Ezen ágazatokat
a késõbbiekben a Magyar Akkreditációs Bizottság
(MAB) javaslatára �kiegészítõ szakirányokká� nevez-
tük át.

Közben az országos szakvezetõk azt a feladatot kap-
ták, hogy hozzák létre szakjaik országos konzorciumát.
Így 2004 tavaszánmegalakult azOrszágos Anyagmérnöki
Bologna Bizottság (OABB).Minimum kötelezõ volt oda
meghívni minden olyan intézmény legalább 1-1 képvise-
lõjét, ahol eddig is folyt egyetemi vagy fõiskolai anyag-
mérnök képzés. Ez esetünkben a Miskolci Egyetemen
kívül a Dunaújvárosi Fõiskolát (Tóth Tamás) és a Veszp-
rémi Egyetemet (Kovács Kristóf) jelentette.

Itt meg kell jegyezni, hogy a 18 alapszak többségé-
ben országos szintû �kiszorítósdi� folyt, a már pozíció-
ban lévõ egyetemek nem szívesen vettek be új tagokat,

sõt, hajlamosak voltak néhány létezõ egye-
temrõl is �megfeledkezni�. Ezzel szemben
mi más logikát követtünk. Véleményünk
szerint az a kb. 120 fõ, akit évente Miskol-
con, Dunaújvárosban és Veszprémben
anyagmérnöki szakra ma felveszünk kevés
ahhoz, hogy a magyar anyaggyártó ipar
szakemberigényeit ellássa. Ennek következ-
ményeként az anyaggyártó munkahelyeket
egyéb (gépészmérnöki, vegyészmérnöki)
végzettséggel rendelkezõk foglalják el, ami
szakmánknak nem érdeke. Ezért koncep-
ciónk nem a társegyetemek kiszorításán
alapult, hanem azon, hogy az anyagmér-
nökképzõ intézmények egy, amainál sokkal
szélesebb hálózatát alakítsuk ki. Így kerül-
tek meghívásra az OABB-be a miskolci,
veszprémi és dunaújvárosi kollégákon kívül
a BME, a Debreceni Egyetem, a Szegedi
Egyetem, a Pécsi Egyetem, a gyõri Széche-
nyi István Egyetem, a Kecskeméti Fõiskola
és a Nyíregyházi Fõiskola képviselõi. A cél
nem az volt, hogy a jelenlegi 120 fõ állami-
lag finanszírozott hallgatói létszámot három
helyett tíz felé osszuk, hanem az, hogy a
mostani 3 helyett 10 egyetemen induljon el
a képzés, kibõvítve ezzel a hallgatói létszá-
mot. Ez persze csak úgy lehetséges, ha az

újonnan belépõ intézmények maguk is fantáziát látnak
az anyagmérnöki képzés elindításában, és ennek érde-
kében államilag finanszírozott hallgatói létszámot cso-
portosítanak át meglévõ szakjaik terhére az újonnan in-
dítani kívánt anyagmérnöki szakra.

Az OABB-ben ipari szakembereket is célszerû volt
szerepeltetni. Mi úgy döntöttünk, hogy a három alap-
anyaggyártó iparágból kérünk fel egy-egy széles körben
elismert szakembert a részvételre. Így a fémes ipart mis-
kolci javaslatra Bakó Károly, a kerámiaipart a Veszpré-
mi Egyetem javaslatára Polányi Sándor, míg a polimer-
ipart a BME javaslatáraMeiszel László képviselte.

OABB-ben az OMBB által kialakított mûszaki BSc-
kereteket töltöttük ki anyagmérnöki szakmai tartalom-
mal és júniusra elkészítettük az országosan elfogadható
�képesítési és kimeneti követelményrendszert� (KKK-t).
Ezt a MAB viszonylag gyorsan akkreditálta és az OM
törvényerõre emelte. Így 2004 õszén Miskolcon, Veszp-
rémben és Dunaújvárosban már a helyi adottságoknak
megfelelõ tanterveket és tantárgyleírásokat készítettük.
A miskolci tantervnek az lett a sajátja, hogy a tavasszal
eltervezett 4 szakirányhoz képest õsszel már nem tud-
tunk megállni 6+1 szakirány alatt. A +1 szakirány az
eredetileg senki által nem tervezett �Akadémiai� szaki-
rány lett, amit az MTA tanácsára a MAB olyan �erõsen
javasolt� számunkra, hogy jobbnak láttuk annak tanter-
vét sürgõsen elkészíteni. Az �Akadémiai� szakirány cél-
ja egyébként a mélyebb természettudományi alapok el-
sajátítása és ezzel tudatos készülés az MSc és PhD ta-
nulmányokra, anélkül azonban, hogy az azokra való fel-
vételt bárki bárkinek garantálni tudná.

Szak Szakvezetõ Intézmény*
1 Anyagmérnöki Kaptay György ME
2 Biomérnöki Salgó András BME
3 Energetikai mérnöki Penninger Antal BME
4 Építõmérnöki Lovas Antal BME
5 Építészmérnöki Becker Gábor BME
6 Faipari mérnöki Takáts Péter NyME
7 Gépészmérnöki Halász Gábor BME
8 Had- és biztonságtechnikai Sipos Jenõ ZMNE
9 Ipari termék és formatervezõ Marosfalvy János BME
10 Könnyûipari mérnöki Kocsor Zoltán BMF
11 Környezetmérnöki Rédei Ákos VE
12 Közlekedésmérnöki Kövesné Gilicze Éva BME
13 Mechatronikai Réti Tamás SzIE
14 Mûszaki földtudományi Bõhm József ME
15 Mûszaki menedzser Gaál Zoltán VE
16 Mûszaki szakoktató Tóth Béláné BMF
17 Vegyészmérnöki Borsa Judit BME
18 Villamosmérnöki Péceli Gábor BME

A mûszaki felsõoktatás alapszakjai
és azok országos szakvezetõi (ABC sorrendben) 1. táblázat

* BME = Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BMF =
Budapesti Mûszaki Fõiskola, ME = Miskolci Egyetem, NyME = Nyugat-
magyarországi Egyetem, SzIE = Széchenyi István Egyetem, VE = Veszprémi
Egyetem, ZMNE = Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.
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A tanterveket a MAB elfogadta, a képzést mindhá-
rom intézmény meghirdette és a következõ év õszére
megkezdtük a BSc anyagmérnöki szakra szóló felvételi
propagandát. Ezzel minõségi változás következett be
oktatási rendszerünkben: 2005 szeptemberétõl a kohó-
mérnöki és anyagmérnöki szakokon a fõiskolai, ill.
egyetemi szintû képzés helyét a BSc képzés vette át.
Végül is 2005-ben állami finanszírozásban a Miskolci
Egyetemen 76, a Dunaújvárosi Fõiskolán 28, a Veszp-
rémi Egyetemen pedig 16 (azaz összesen 120) elsõéves
BSc anyagmérnök hallgató kezdte meg tanulmányait.
Emellett Miskolcon 24, Dunaújvárosban 12 elsõévest
vettünk fel nem államilag finanszírozott levelezõkép-
zésre.

Az OMBB-n elfogadott egyik szabály szerint azok
az intézmények, amelyek új szakot indítanak legalább 1
éves késéssel tehetik ezt azokhoz képest, amelyeknek
eddig is volt ilyen képzésük. Ezért 2005-ben elõször a
Kecskeméti Fõiskola és a Pécsi Egyetem, majd a Szege-
di Egyetem is akkreditáltatta BSc anyamérnöki képzé-
sét és azt 2006. szeptemberétõl várhatóan el is indítják.
Az államilag finanszírozott képzésben meghirdetett fel-
vételi irányszám a hat felsõoktatási intézményben össze-
sen 212 fõre növekedett.

2005 elején újra összeült az elõzõ évben hatékonyan
teljesítõ OMBB és nekilátott az MSc szintû mûszaki
szakok rendszerének kidolgozásához, és úgy döntött,
hogy minden mûszaki BSc szak maximum három füg-
getlenMSc szakká válhat szét. Ez a döntés azonnal elle-
hetetlenítette a Miskolcon 2004-ben eltervezett 8 MSc
szak ötletét, azonban viszonylag egyszerû volt a 3 MSc
szak megtalálása, hiszen egyetemi szinten ma is három
szakon oktatunk. Érveinket az országos hatáskörû
OABB-n is sikerült elfogadtatni és így az OABB 2005
tavaszán úgy döntött, hogy az anyagmérnöki BSc szak
alapján három MSc szakot indít: az �anyagmérnöki�, a
�kohómérnöki� és a �fizikus-anyagmérnöki� szakokat.
E három szak országos szakvezetõi sorrendben: Kaptay
György, Kékesi Tamás és Roósz András.

Saját háromMSc szakunk akkreditációs KKK anya-
gával határidõre elkészültünk és azokat 2005. júniusban
beküldtük azOM-ba,majd júliusban � egyminiszteri tá-
mogató levél birtokában � továbbküldtük a MAB-nak.
Eközben megtettük az elõkészületeket arra, hogy � a
MAB akkreditáció és az OM elfogadás után � elkészít-
sük a tanterveket, hogy 2006. szeptembertõl már hallga-
tókat vehessünk fel MSc szakjainkra.

A T. Olvasó itt valószínûleg értetlenkedik egy sort:
vajon mi értelme van MSc szakot indítani 2006-ban, ha
az ezt megalapozó BSc szak elõször csak 2005-ben in-
dult és a képzési idõ 7 félév? Bizony lenne értelme (és
ma is azért dolgozunk, hogy valósággá váljon) egyrészt,
mert a különbözõ fõiskolákon végzetteket már MSc
szakjainkra vehetnénk át � és ezért a képzésért az állam
közel kétszeres hallgatói fejpénzt fizet, mintha a hagyo-
mányosmódon vennénk át õket az egyetemi képzésre �,
másrészt (és fõként), mert a középiskolákban hihetetlen
zavar tapasztalható mind a fiatalok, mind a tanári kar
körében BSc-MSc ügyben. Ha az idén nem is, de lega-

lább jövõre szeretnénk azzal menni a középiskolákba,
hogy a miskolci BSc anyagmérnökképzésre azért biz-
tonságos felvételizni, mert annak MSc szintû folytatása
nemcsak terv, hanem már létezõ valóság is (ellentétben
sok más szakkal).

Ezt a tervünket húzta keresztül mindaz, ami a
MAB-ban 2005 augusztusa és decembere között tör-
tént. Kívülrõl annyit lehetett érzékelni, hogy a beadott
mûszaki szakokat (köztük a mieinket is) a MAB nem
fogadta el, hanem azok tárgyalását többször felfüggesz-
tette. A felszínen a MAB, az OMBB, az FTT (Felsõok-
tatási Tudományos Tanács) és az OM �konzultációja�
folyt � a MAB megelégelni látszott azt, hogy a mûszaki
felsõoktatás reformját nem õk, hanem az OMBB alakí-
totta ki. Az általános zavar közepén, 2005. november
végén még az MTAMetallurgiai Bizottsága is újabb öt-
lettel állt elõ; a megoldás kulcsát abban látták, hogy a
�kohómérnöki� MSc szak nevét �metallurgus� MSc
szak névre változtassuk. A Kar változatlanul hagyta a
�kohómérnöki� szak elnevezést, de várjuk az iparválla-
latokat is tömörítõ OMBKE véleményét, hiszen mi
ezen tagvállalatok számára képezzük a kohómérnökö-
ket.

Végül 2005. december 9-én aMABa beadott három
MSc szakunk közül kettõnek a KKK-ját elfogadta, az
anyagmérnöki és a kohómérnöki MSc szakét. A �fizi-
kus-anyagmérnök�MSc szakhoz aMAB fizikusrészlege
még nem adta beleegyezését. Pedig nem fizikust aka-
runk képezni, hanem a relatíve mély természettudomá-
nyos alapokkal rendelkezõ fizikus BSc-t végzettek ré-
szére alakítottunk ki olyan tantervet, ami a lehetõ leg-
optimálisabb úton elvezeti õket a mérnöki (konkrétan:
anyagmérnöki) MSc oklevélhez.

A 2005. december 10. - 2006. január 19. közötti hó-
nap azzal telt, hogy kialakítsuk az anyagmérnöki és a
kohómérnöki MSc szakok tanterveit, melyeket a január
19-ei kari tanácsülés elfogadott. Idõközben azonban
szembesülnünk kellett azzal, hogy túlléptük oktatói ka-
pacitásunkat. A MAB ugyanis csak olyan képzéseket
engedélyez indítani, melyekben egy oktató maximum 5
tantárgyat jegyez. Márpedig a túlzott méretûre sikere-
dett BSc szakirányaink (lásd fent) az MSc szakiránya-
inkkal együtt olyan óraszámot jelentettek, amit a meg-
lévõ 45 oktatónkkal nem vagyunk képesek ellátni. Ezért
az MSc tantervek készítését azzal kellett kezdenünk,
hogy egy olyan új szakiránystruktúrát alakítsunk ki a
BSc szinten, amit egyrészt bírunk kapacitással, másrészt
szervesen illeszkedik amára konkretizálódottMSc-s vá-
gyainkhoz és lehetõségeinkhez. Ezért 2006. január 30-ai
határidõvel a MAB-hoz nemcsak az új MSc szakjaink
tanterveit, hanem a korrigált BSc szakunk tantervét is
készülünk leadni. Reméljük ezeket viszonylag gyorsan
elfogadják, és 2006. szeptembertõl � nyári pótfelvételi
meghirdetésével � elindíthatjuk MSc képzésünket is.

Ezek az új tantervek a következõ hallgatói igények-
nek próbálnak egyszerre megfelelni:
� Lesznek hallgatók, akik az anyagmérnöki BSc szakirá-
nyon megszeretett szakirányukat akarják anyagmér-
nök vagy kohómérnök MSc szinten is továbbvinni.
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� Emellett 2004 tavaszán elhatároztuk, hogy ágazatot,
azaz kiegészítõ szakirányt is indítunk az MSc szinten.

� Ha ezt csak a fenti, azonos szakirányon továbbtanuló
hallgatóknak kellene tanítani, az még viszonylag egy-
szerû lenne, lesznek azonban hallgatóink, akik hajlan-
dóak itt maradni ugyanMSc-re, de BSc szakirányukat
új MSc szakirányra akarják váltani. Közülük lesznek
olyanok, akik fel akarnak majd emellett venni ágaza-
tot és lesznek olyanok, akik nem (legalábbis akkor
nem, ha ez egy extraszemeszterrel intézhetõ csak el �
lásd késõbb).

� Végül, remélhetõleg sikerül átcsalogatni egyéb BSc
mérnöki képzésekrõl minél nagyobb számú hallgatót
az anyagmérnöki vagy kohómérnöki MSc szakokra.
Kedvükért nyilván egy kompenzációs modullal kell
kezdeni a tantervet, amiben elsõsorban szakmai törzs-
anyagbeli és természettudományi pótképzést kell biz-
tosítanunk számukra. Ráadásul szakirányt is kell,
hogy végezzenek, amit szintén nem tanul(hat)tak a
saját BSc-jükön. Mindennek tetejében sokan közülük
az ágazataink miatt jönnek át hozzánk, ha máshogy
nem, de egy extra szemeszterrel számukra ezt is bizto-
sítani kell.
Idõközben Zambóné Benkõ Mária vezetésével nyer-

tünk egy olyanOM-pályázatot, ami az FSz képzés elõké-
szítését és akkreditációját támogatja. Ezen felbuzdulva
2005 õszén ezt a képzést is szervezni kezdtük, és az el-
készült tanterveket a kari tanács ugyancsak 2006. január
19-én fogadta el. Az oktatást aMiskolci Egyetemen ter-
vezzük, fõleg azért, mert gyakorlatilag megszûntek kör-
nyékünkön azok a középfokú szakiskolák, ahol ez a
képzés indítható lett volna. A képzés célja kettõs: egy-
részt szakképzett fiatal szakemberekkel ellátni az
anyaggyártó ipar azon szegmensét, amely ezt a szintû
szakembert igényli, másrészt biztosítani a jövõben a BSc
szakunk felvételi bázisát, ahová az FSz szinten sikeresen
tanulók átvehetõek. Ezt a képzést nyári pótfelvételivel
szintén 2006 szeptemberétõl tervezzük indítani.

Most pedig következzenek � immár történelmi uta-
lások nélkül � aMiskolci EgyetemMûszaki Anyagtudo-
mányi Karán a 2006. január 19-én elfogadott, logikus
egységben egymásra épülõ FSz � BSc � MSc tantervek
alapjai.

A Felsõfokú Szakképzés tanterveinek alapjai

A következõ felsõfokú mérnökasszisztens szakokat
tervezzük indítani:
� anyagtechnológiai mérnökasszisztens szak (szakveze-
tõ: Kaptay György), ezen belül
o kerámia szakirány (szakirányvezetõk: Kovács

Kristóf, Gömze A. László)
o öntõ szakirány (szakirányvezetõ: Dúl Jenõ)
o vegyipari szakirány (szakirányvezetõk: Raisz

Iván, Emmer János)
� energiafelhasználási mérnökasszisztens szak (szak-
vezetõk: Szûcs István, Palotás Árpád)

� minõségügyi mérnökasszisztens szak (szakvezetõk:
Veresné Somosi Mariann, Kovács Károly)

Mindhárom szakon egységes modulrendszerû kép-
zést tervezünk. Az oktatás és az oktatásszervezés raci-
onalizálása és a BSc-n továbbtanulni szándékozók kre-
dit beszámítása érdekében a felzárkóztató, az alapozó
és a gazdasági-humánmodul tantárgyai, ahol lehetséges
a lehetõ legnagyobb mértékben azonosak a BSc-vel
azonos kiméretben és félévben.

Az anyagmérnöki BSc szak tanterveinek alapjai

Az anyagmérnöki BSc tantervben kilenc, független
fél-szakirányt indítunk a következõ elnevezésekkel és
vezetõkkel (ABC sorrendben): Akadémiai (Kaptay
György), Fémelõállítási (Kékesi Tamás), Hõenergiagaz-
dálkodási (Szûcs István), Hõkezelési (Roósz András),
Képlékenyalakítási (Zupkó István),Öntészeti (Dúl Jenõ),
Polimertechnológiai (Bárczy Pál), Szilikáttechnológiai
(Gömze A. László), Vegyipari technológiai (Lakatos
János). A fenti fél-szakirányokat a következõ két cso-
portra bontjuk:

Fémes anyagok fél-szakirány csoportja (a technoló-
giaiak ABC sorrendben): Fémelõállítási, Hõkezelési,
Képlékenyalakítási, Öntészeti, Hõenergigazdálkodási,
Akadémiai.

Nemfémes anyagok fél-szakirány csoportja (a tech-
nológiaiak ABC-sorrendben): Polimer-technológiai,
Szilikát-technológiai, Vegyipari technológiai, Hõener-
gia-gazdálkodási, Akadémiai.

A szakirány választásra a következõ szabályokat al-
kalmazzuk:
� A két Hõenergiagazdálkodási fél-szakirány a két fél-
szakirány csoport között természetesen összevonva,
egy idõben, egy teremben mûködik, összeültetve a fé-
mes és a nemfémes fél-szakirány csoportba tartozó
hallgatókat. Ugyanez igaz a két Akadémiai fél-szak-
irányra is.

� Minden hallgató a BSc szint II. féléve végén szabadon
választ a fenti két fél-szakirány csoport közül (hallga-
tói létszámmegkötés nélkül). Ezután minden hallgató
a saját maga által választott fél-szakirány csoporton
belül szabadon választ két-két fél-szakirányt, mind-
össze annyi megkötéssel, hogy a Hõenergiagazdálko-
dási és az Akadémiai fél-szakirányok együtt nem vá-
laszthatóak.

� Egy adott fél-szakirány csak akkor indul el, ha mini-
mum 5, maximum 15 hallgató választja az adott év-
ben. Egyébként a ma is érvényben lévõ szakirány- és
ágazatválasztási szabályzat algoritmusa lép érvénybe,
amelynek lényege a hallgatók sorrendbe állítása addi-
gi tanulmányi eredményeik alapján azzal a céllal,
hogy minden induló szakirány az 5-15 sávba kerüljön,
ha ez spontán nem sikerülne.

� A hallgató szabadon eldöntheti, hogy a két fél-szak-
irány közül melyikbõl írja a szakdolgozatát. A diplo-
ma betétlapjára mindkét fél-szakirány elnevezés fel-
kerül, de elsõ helyen az, amelyikbõl a szakdolgozatát
írta. Fogunk tehát kiadni például �Fémelõállítási-ön-
tészeti� szakirányos betétlapot, és �Öntészeti-fémelõ-
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állítási� szakirányos betétlapot is, hiszen formailag akk-
reditálva csak 1 szakirányunk van.

Az anyagmérnöki és kohómérnöki MSc
szakok tanterveinek alapjai

Racionális okokból az anyagmérnöki és kohómér-
nöki szakok közös szerkezetûek, modulrendszerûek és
bennük több modul azonos. Az MSc szakjainkra maj-
dan felveendõ hallgatókat 5 típusra osztjuk elõéletük,
illetve kívánságaik alapján.

�A� típusú az a hallgató, aki anyagmérnöki BSc-t
végzett és az MSc-n olyan szakirányt választ, amely
megegyezik a BSc-n elvégzett egyik fél-szakirányával
(vagy más intézmény esetében szakirányával). Az �A�
típusú hallgatónak kiegészítõ szakirányt is kell választa-
nia.

�B� típusú az a hallgató, aki ugyan anyagmérnöki
BSc-t végzett, de az MSc-n olyan szakirányt választ,
amely nem egyezik meg a BSc-n elvégzett egyik fél-
szakirányával sem (vagy más intézmény esetében a
szakirányával) és emellett úgy dönt, hogy nem választ
kiegészítõ szakirányt. Ezeknek a hallogatóknak �Szak-
irány-alapozó� blokkot is kell tanulniuk, a BSc-ben el-
halasztott technológiai ismeretek pótlására.

�B+� típusú az a hallgató, aki ugyan anyagmérnöki
BSc-t végzett, de az MSc-n olyan szakirányt választ,
amely nem egyezik meg a BSc-n elvégzett egyik fél-
szakirányával sem (vagy más intézmény esetében a
szakirányával), és emellett úgy dönt, hogy kiegészítõ
szakirányt is választ. Ezeknek a hallgatóknak �Szak-
irány-alapozó� blokkot is kell tanulniuk, a BSc-ben el-
halasztott technológiai ismeretek pótlására. Emiatt a
Kiegészítõ szakiránnyal együtt képzésüket csak 5 félév
alatt tudjuk megoldani, amit azonban az állam optimá-
lis esetben még finanszíroz.

�C� típusú az a hallgató, aki nem anyagmérnöki, de
mûszaki vagy TTK-s BSc-t végzett és úgy dönt, hogy
nem választ kiegészítõ szakirányt. Ezeknek a hallgatók-
nak a �Szakirány-alapozó� blokkon kívül (amin a BSc-
ben elhalasztott technológiai ismeretek pótlására kerül
sor) �Kompenzációs blokk�-ot is tanulniuk kell, ahol a

BSc-n elszalasztott szakmai törzsanyag és részben ter-
mészettudományi képzést kell pótolniuk.

�C+� típusú az a hallgató, aki nem anyagmérnöki,
de mûszaki vagy TTK-s BSc-t végzett, és úgy dönt, hogy
kiegészítõ szakirányt is választ. Ezeknek a hallgatóknak
a �Szakirány-alapozó� blokkon kívül (amin a BSc-ben
elhalasztott technológiai ismeretek pótlására kerül sor),
�Kompenzációs blokk�-ot is tanulniuk kell, ahol a BSc-n
elszalasztott szakmai törzsanyag és részben természet-
tudományi képzést kell pótolniuk. Emiatt a kiegészítõ
szakiránnyal együtt képzésüket csak 5 félév alatt tudjuk
megoldani, amit azonban az állam optimális esetben
még finanszíroz.

Az anyagmérnöki MSc szak (Kaptay György) szak-
irányai:
� Fémek hõ- és felületkezelése (Roósz András)
� Kerámia és szilikátmérnöki (Gömze A. László)
� Mechanikai technológiai (Tisza Miklós)
� Polimermérnöki (Bárczy Pál)
� Vegyipari technológiai (Lakatos János)

A kohómérnöki MSc szak (Kékesi Tamás) szakirá-
nyai:
� Fémelõállítási és hulladékfeldolgozási (Kékesi Tamás)
� Hõenergiagazdálkodási (Szûcs István)
� Képlékenyalakító (Zupkó István)
� Öntészeti (Dúl Jenõ)

Az MSc anyagmérnöki és kohómérnöki szakok
közös kiegészítõ szakirányai a következõk:
� Anyaginformatikai kiegészítõ szakirány (Gácsi Z.)
� Anyag- és szerkezetdiagnosztikai kiegészítõ szakirány
(Lukács J.)

� Anyagvizsgálati kiegészítõ szakirány (Kovács K.-né,
Gácsi Z.)

� Hulladékgazdálkodási kiegészítõ szakirány (Lakatos
J., Török T.)

� Ipari marketing menedzsment kiegészítõ szakirány
(Piskóti I.)

� Környezetvédelmi kiegészítõ szakirány � (Raisz I.)
� Minõségirányítási kiegészítõ szakirány � (Kovács K.)

A részletes tanterveket és tantárgyleírásokat tartal-
mazó táblázatok a következõ honlapon tekinthetõk
meg: www.akk.uni-miskolc.hu

Növekvõ bauxit- és timföld kapacitások

A mintegy évtizedes alacsony beruházás az alumínium-
iparban hiányokat okozott 2004-2005-re. A kohászati timföld
iránti igény várhatóan évi 4-5%-kal fog növekedni 2009-ig. A
kínai gazdaság lesz továbbra is a hajtómotor; alumíniumigé-
nye 2010-ig évi 7-13%-kal nõ, de emellett India is jelentõs sze-
repet játszik.

2003-ban a világ bauxittermelése elérte a 152Mt-át, mely-
nek mintegy 37%-a Ausztráliából, 11-11%-a Guineából, ill.
Brazíliából és 9%-a Jamaicából származott. A bauxithiány fel-
értékeli Guineát, ahol a világ bauxitkészleteinek egynegyede
található. 7,6 Mt-ás új timföldkapacitást terveznek, de ez még

évekbe telhet, egyelõre nem veszélyezteti az exportot.
Összesen mintegy 40 Mt/év timföldkapacitás létrehozatala

van vizsgálat alatt, amibõl 2005-ben 3,9, 2006-ban 6,3, 2007-
ben 5,7 és 2008-ban 7,3 Mt/év megkezdését tervezik. A legna-
gyobbak Kínában (9,8 Mt/év), Guineában (7,6 Mt/év), Brazí-
liában (6,7 Mt/év) és Indiában (5,2 Mt/év) lesznek.

A bauxit és a timföld legnagyobb áron tûzálló anyagként
értékesíthetõ a vas- és acéliparban. A minõségi követelmé-
nyek növekedésével a bauxit veszít a piacából a timföld pedig
nyer, itt bizonyos növekedés várható.

www.roskill.co.uk
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