Kedves érdeklődő!
Nagyon örülünk, hogy felmerült Önben, hogy a Műszaki
menedzser mesterszakot választja. Hiszünk benne, hogy a műszaki menedzser ismereteket
elsajátítva, ezt a szakterületet felelősséggel, igazi szakértelemmel tudják gondozni. Nagy
örömünkre ezt a szakértelmet felsőfokon már a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karán is el lehet sajátítani.
A Műszaki menedzser mesterszakon - a műszaki menedzser alapszakon végzett hallgatók
mellett - lehetőséget szeretnénk biztosítani más, műszaki és egyéb szakokon végzett
szakemberek számára is a műszaki és menedzsertudással kapcsolatos ismeretek elsajátítására.
A mesterszak természetesen nem a műszaki és a menedzser ismeretek alapjait, hanem a
mélyebb ismeretek átadását célozza.
Reméljük, felkeltettük az érdeklődését! Amennyiben igen, örömmel várjuk további kérdéseit,
illetve jelentkezését a Műszaki menedzser MSc szakra!

Néhány fontos információ:
 A mesterképzés időtartama 4 félév (120 kredit)
 A képzés nappali és levelező formában is végezhető; az őszi és a tavaszi félévben
egyaránt elkezdhető.
 Az alap- és mesterképzésben összesen 12 államilag támogatott félév áll rendelkezésre.
 A hangsúly egyértelműen a szakmai tárgyakon van! (ld. a Műszaki menedzser MSc
mintatantervet:
http://nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/fmk/dekan/Mintatantervek2013/XX_MM_MSc_lev
.pdf )
 A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok olyan speciális ismeret szerepel,
amelyek ma még újdonságnak számítanak a műszaki menedzser képzés területén, de a
közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. folyamatmenedzsment, integrált
gyártórendszerek, nanotechnológia, mesterséges intelligencia, stb.)
 A képzés 4 féléve alatt folyamatosan dolgozhatsz saját projekteden, egyénileg is
elmerülhetsz egy téged érdeklő témában, témavezető oktatód segítségével.
 Az őszi félévre a pótjelentkezési határidő 2013. augusztus 12!

Ki jelentkezhet?
A műszaki menedzserek mellett a képzésre örömmel várunk bármilyen egyéb műszaki szakon
végzett hallgatókat, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
anyagismeret, biológia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és
alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatásijogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment,
gazdálkodási szakterületekről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A szükséges alapismeretek, kreditek teljesítését a felvételi vizsgán ellenőrizzük.

