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DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

Célunk olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi,
gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző termelő és szolgáltató
vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e
folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek
működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is. Emellett
felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Képzési idő: 7 félév
Munkarend: Nappali és levelezős képzések
Finanszírozási forma: államilag finanszírozott és költségtérítéses

Felvételi követelmény: 
matematika és biológia / fizika / gazdasági ismeretek / informatika / kémia / történelem / ágazati szakmai
érettségi tárgy

Ponthatár a 2021. szeptemberi félévre: 324.



Az építőipari specializáción a hallgatók
megismerkednek az építőipari
folyamatok reál, humán és gazdasági
aspektusaival. Építészeti és építési
tevékenységek támogatásával, projekt
menedzsment technikák segítségével
biztosítják az épület kivitelezési
folyamat hibamentes lefutását.

Az ipari folyamattervezés specializáció
keretén belül folyamatmérnöki
ismeretek elsajátítása a cél, amellyel a
friss diplomások képesek lesznek
különböző gyártási technológiákkal
működő termék előállítási folyamatok
tervezésére és fejlesztésére. A
folyamatokban gondolkodás
elsajátíttásának képességével pedig
képesek lesznek menedzselni műszaki
rendszereket.

Ezen a specializáción végzett
diplomások az ipari folyamatok
legmagasabb szintű kiszolgálását és
hibamentes működését képesek
biztosítani. A hallgatók a képzéssel
elsajátíthatják a húzó és toló rendszerű
logisztikai folyamatok
menedzselésének és fejlesz-tésének
képességét. Továbbá képet kapnak a
vállalati logisztikai rendszerek
működéséről, a válla-latokon átívelő
folyamatok elhelyezkedéséről az
ellátási láncban.

SPECIALIZÁCIÓK

Anyagmozgatás és logisztikaIpari folyamattervezés Építőipar

KEZEDBEN A DIPLOMÁDDAL
Műszaki menedzser végzettséggel jó eséllyel pályázhatnak diplomásaink bármely vállalattípushoz. A mikro, a kis- és

középvállalatok szívesen alkalmaznak olyan komplex tudással rendelkező fiatalokat, akik képesek műszaki, menedzselési és

gazdálkodási tevékenységeket egyszerre végezni, így a vállalkozások létszámkihasználása optimálisra alakítható.  A

nagyvállalatok pedig azért részesítik előnyben a műszaki menedzser végzettséget, mert így a munkatársak a vállalaton belül

több feladatkörre rálátással rendelkeznek.

Továbbá, a végzett műszaki menedzsereknek az alábbi szakmérnök- vagy mesterszakokon folytathatják a tanulmányaikat:

1) Teljes kreditértékkel kerül beszámításra: Marketing mesterképzési szak, Master of Business Administration (MBA)

mesterképzési szak, Műszaki Menedzser mesterképzési szak, Minőségirányítási szakmérnök/ szakember szak, Lean

szakmérnök / szakember szak, Mérnök coach szakmérnök, Coach szakirányú továbbképzési szak

2) Elsősorban számításba vehető szakok: Mezőgazdasági Vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak, Ellátásilánc

Menedzsment mesterképzési szak, Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szak, Energetikai Mérnöki mesterképzési szak,

Faipari Mérnöki mesterképzési szak, Gépészeti Modellezés mesterképzési szak, Gépészmérnöki mesterképzési szak, Ipari

Terméktervező mérnöki mesterképzési szak, Könnyűipari Mérnöki mesterképzési szak

3) Műszaki területről, kreditpótlással: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki mesterképzési szak, Biomérnöki

mesterképzési szak
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