FÖLDGÁZELLÁTÁSI SZAKMÉRNÖKI
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
FÖLDGÁZELLÁTÁSI SZAKMÉRNÖK
A szakirányú továbbképzés
képzési területe:
MŰSZAKI
A részvétel feltétele:
Műszaki képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű
képzésben
szerzett
mérnöki
oklevél. A szakon felvételi eljárás
nincs.
A SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ
ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:
120 kredit, melyből
SZAKMAI TÖRZSANYAG: 56 KREDIT
Földgázszállítás, Földgáztárolás,
Földgázelosztás, Földgázfelhasználás

SPECIÁLIS SZAKMAI ISMERET: 18 KREDIT
A gáztechnika alapjai, Alternatív
gáz-energiahordozók, Földgázkutatás, -termelés, -előkészítés, A földgázellátás speciális kérdései

GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISM.: 20 KREDIT

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara
2021. februári kezdéssel
ismét meghirdeti a 4 féléves, levelező rendszerű

„Földgázellátási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak”
akkreditált szakirányú továbbképzési szakot

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik rendelkeznek földgázellátáshoz, a földgáz és
megújuló vagy mesterségesen előállított éghető gázok szállításához, tárolásához, elosztásához
és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá az infrastrukturális rendszerek
tervezéséhez, létesítéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához szükséges felkészültséggel, a
mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá
elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére
és irányítására.

Jelentkezési határidő: 2021. január 15. (péntek)
A képzés kezdete: 2021. február második fele

Földgáz-kereskedelem, Földgázpiaci
jogi ismeretek, Projekt-menedzsment,
Vállalatirányítási rendszerek

GYAKORLAT-ORIENTÁLT ISM.: 16 KREDIT
Gázipari számítások, Gázok áramlástana, Gázipari tervezés, Gyakorlati
foglalkozás gáztársaságoknál

SZAKDOLGOZAT KONZ.: 10 KREDIT.
A képzés levelező rendszerben történik. Az oktatási idő 4 félév, összesen
392 kontaktórában. A tantermi órák
(előadások és gyakorlatok) az egyetem területén félévenként a szorgalmi időszakban (szeptembertől decemberig, illetve februártól májusig)
három – három konzultációs héten,
hétfőtől péntekig kerülnek megtartásra.

Elérhetőségünk

Jelentkezési lap igényelhető a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetének adminisztrációján Galvácsné Szarka Éva igazgatási ügyintézőnél, illetve letölthető a
Tanszék honlapjáról.

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar

Költségtérítés: 410 000 Ft/ félév/ fő

Kőolaj és Földgáz Intézet

A képzés tényleges indításáról csak a határidőre beérkezett jelentkezési lapok feldolgozása
után tudunk nyilatkozni. Várhatóan a jelentkezési határidőt követő 1-2 napon belül. Minden
jelentkezőnek külön értesítést küldünk a felvételi eljárás eredményéről.

3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefonszám:
+36 46 565 078
E-mail cím:
gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
Web:

www.gas.uni-miskolc.hu

