
Közel 3000 hallgató az ország minden részéről 
és a világ minden tájáról, pezsgő diákélet

Egyetemi kar széles képzési palettával alap-, mester- és 
szakirányú továbbképzési szinten, műszaki területen

Folyamatosan megújuló, munkaerő-piaci igényeken alapuló,
gyakorlatorientált képzések, iparvállalatokkal együttműködve

Ipari tapasztalattal rendelkező mérnökoktatók 
és nemzetközileg elismert kutatók, korszerű laborok

Széles nemzetközi kapcsolatrendszer külföldi
részképzésekhez hallgatóinknak

Meghatározó mérnökképzési központ megújult környezetben az
ország legnagyobb egyetemén egy élhető és fejlődő városban

.h

Debrecen
+36 (52) 415-155/77776

gepeszmernok@eng.unideb.hu

 https://mecheng.unideb.hu/

https://www.facebook.com/GEPESZMERNOKITANSZEK/

Debrecen
DE Műszaki Kar
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Gépészmérnöki képzés Debrecenben - 
a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Debreceni Egyetem
Műszaki Kar
Gépészmérnöki Tanszék 
4028 Debrecen Ótemető u. 2-4. III. em.



gépészmérnöki gépészmérnöki
termeléstámogató

műanyag fröccsöntő

Alapképzés (BSc)
szak neve

specializáció specializáció
Mesterképzés (MSc)

szak neve

Duális képzés a Debreceni Egyetem 
Műszaki Kar gépészmérnöki alapszakán

A Gépészmérnöki Tanszék rendezvényei

Miért érdemes hosszú távon gondolkodni velünk?

Együttműködési lehetőségek

Több mint 900 gépészmérnök hallgató alap- és mesterszakon
nappali- és levelező tagozaton, magyar és angol nyelvű képzéseinken

Fiatalos, dinamikus és rugalmas tanszéki közösség

Elismert Tehetséggondozó Műhely

Duális képzésben való kooperáció

Vállalattal közösen indított tantárgyak

Közös K + F + I projektek ipari partnerekkel

Vállalati megjelenések az egyetemen

- Gépészeti Szakkiállítás

- Gépészmérnöki Szakest
Mechanical Engineering (ISCAME) Konferencia

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék

anyagtechnológia
épületgépészeti

géptervező
járműipari folyamattervező

üzemeltető-karbantartó 



Doktori (PhD) képzés

06 52 512 900 /77770   |   eglt@eng.unideb.hu   |   4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

Miért minket válassz?

DE MK Épületgépészeti
és Létesítménymérnöki
Tanszék

“

”

Jól felszerelt,
modern laborok
és a legkorszerűbb
technológiák
ismerete!

A DE Földtudományok Doktori Iskola
„Fenntartható energetika” c. alprogramja

kutatja az épületek energiafogyasztásának
csökkentési lehetőségeit.

www.eglt.unideb.hu

jól felszerelt, modern laborok

a legkorszerűbb technológiák ismerete

szimulációs programok használata

szakmai konferenciák

nemzetközi kapcsolatok

pályázati lehetőségek

tudományos diákköri munka

szakmai utak, gyárlátogatások

céges előadások

közel nulla energiát felhasználó
bemutató- és oktatási épület



Létesítménymérnöki MSc szak
(épületgépészeti specializáció, épületenergetikai
specializáció, épületüzemeltetési specializáció)

A cél megfelelni az építőipar és a társadalom
elvárásainak, vagyis olyan mérnökök képzése,
akik ismerik egy létesítmény megalkotásának
és fizikai élettartamának összes fázisát,
beleértve a létesítést, beüzemelést, fenntartást,
üzemeltetést, felújítást. A képzés után a
vonatkozó rendeleteknek megfelelően teljes
körű tervezési jogosultságot szerezhetnek.
A képzés felkészíti a hallgatókat tanulmányaik
doktori  programban (PhD vagy DLA) való
folytatására.

Gépészmérnöki BSc szak
(épületgépészeti specializáció)

Olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések
üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg
alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés,
kutatás és tervezés feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint.
A képzés felkészíti a hallgatókat tanulmányaik létesítménymérnöki mesterképzésben 
MSc) való folytatására.

Közel nulla energiát felhasználó
bemutató- és oktatási épület.


