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NÉVADÓNK, NEUMANN JÁNOS (1903-1957)

KECSKEMÉT

A 20. század egyik legjelentősebb matematikusa
Neumann János sokszínű tudományos teljesítménye az atomenergiai kutatások, a fizika, a kvantummechanika, az informatika, a közgazdaságtan, a meteorológia és a játékelmélet tudományterületein is alapvető és maradandó értékeket teremtett. A modern számítógépek működését meghatározó elmélete (Neumann-elvek) és a közgazdaságtudományok szempontjából nagy jelentőségű
játékelmélet területén kifejtett korszakalkotó tudományos tevékenysége alapvetően változtatta
meg a tudományos gondolkodást és forradalmasította a világ tudományos-technikai fejlődését.
Valamennyi infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az okos
telefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind a Neumann János által lefektetett, azonos elvi
felépítés alapján működik.
Neumann János tudományos eredményei, gondolkodása és szellemisége ráirányította a figyelmet a magyar oktatásügyre és tudományos életre, kivívva ezzel más nemzetek elismerését.
Egyetemünk 2017. augusztus 1-jétől büszkén viseli Neumann János nevét.

REKTORI KÖSZÖNTŐ

KANCELLÁRI KÖSZÖNTŐ

A Neumann János Egyetem – amely
2016. július 1-jén a Kecskeméti
Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjával jött létre – soha nem látott
fejlődés előtt áll. A rövidesen elkészülő új Campus épülete valóban
modern, 21. századi oktatási körülményeket teremt leendő hallgatóink számára. De már
most is szélesebb képzési kínálat, új alapszakok és
mesterszakok, valamint ösztöndíj lehetőségek várják
az érdeklődőket. Aki az új, alkalmazott tudományok
egyetemére adja be jelentkezését, biztos lehet benne,
hogy a tanultakat – akár a duális képzés lehetőségeit is
kiaknázva – a gyakorlatban is megtapasztalhatja és alkalmazhatja majd. Oktatóink, munkatársaink felkészültsége, elkötelezettsége és segítőkészsége, gazdag
vállalati és szakmai kapcsolatrendszerünk, valamint a
kecskeméti és a szolnoki campusok által kínált lehetőségek, a hallgatói szolgáltatások széles skálája intézményünk minőségpolitikájának meghatározó tényezőit képezik. Mert célunk, hogy minél jobb tanulási
környezetben minél felkészültebb és sikeresebb szakemberek végezzenek egyetemünkön. Kívánom, hogy a
sikeres felvételi után felejthetetlen és tartalmas éveket
töltsön el egyetemünkön!
Dr. Ailer Piroska
rektor

Kecskeméten egy olyan
új egyetemi központ
van megszületendőben,
amelynek minden esélye megvan arra, hogy
nemzetközileg is jegyzett intézmény legyen.
Ha szeretne elsők között lenni azon
az egyetemen, ahol a versenyképes,
XXI. századi egyetemi oktatás indul
útjára, Kecskeméten a helye. A világszínvonalú, impozáns Campus minden
egyetemistánknak, oktatónknak, kollégánknak csodálatos környezetet és szolgáltatásokat nyújt. Ön is ott lehet azok
között, akik először veszik birtokba ezt
a fantasztikus létesítményt, s itt egyedien magas színvonalú képzésekben
részesülhet.
Alapozza meg egy jó döntéssel jövőjét, jelentkezzen a Neumann János
Egyetemre!
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Finta Zita
kancellár

Ha PÖRÖGNI akarsz
– veled pörög.
Ha TUDÁSRA vágysz
– kapukat nyit meg.
Ha van egy ÁLMOD
– itt megvalósíthatod.
Ha KARRIERED építed
– távlatokat nyit.

Kecskemét városa az egyik legdinamikusabban fejlődő település az országban, amely a növekvő népességben is tükröződik,
lakosságának száma hamarosan meghaladja a 130 ezret.
A látványos fejlődés hátterében az ipari fejlesztések állnak.
2012-ben a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította Kecskemétet és térségét, hiszen a pillanatnyilag is bővülő Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Zrt. gyára mellett további meghatározó cégek is itt képzelik el jövőjüket.
A térség gazdasági szerepének erősödésével felértékelődött a Neumann János Egyetem oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenysége is. A város igen attraktív és élhető –
kitűnő szolgáltatásokkal, tömegközlekedéssel, szabadidős
lehetőségekkel, sport- és kulturális létesítményekkel.

SZOLNOK

Szolnok az Alföld szívében, a Zagyva és a Tisza ölelésében
közel egy évezrede létezik. A város gyors ütemben fejlődik,
természeti kincsekben és kulturális ajánlatokban meglepően
gazdag.
Szolnok neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti
Színház, a Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok, és a
megannyi érintetlen természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig olyan élmény, amit minden természetszeretőnek látnia kell. Ez a jelenség ihlette a Tiszavirág
híd megépítését is, mely a város jelképévé vált, s mely szervesen bekapcsolja a Tiszaligetet a város vérkeringésébe.
Szolnok vonzerejéhez hozzájárulnak nagyszabású rendezvények is, melyek már hagyományossá váltak az alföldi
megyeszékhelyen.

Ha SZOLNOK
– akkor lendület.
Ha FIATALSÁG
– akkor nyüzsgő
éjszakai élet.
Ha KULTÚRA
– akkor színház,
múzeumok,
gasztroprogramok.
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Tisztelt Érdeklődő!
Az új tanévtől immár a Neumann János Egyetem kötelékében, de továbbra is a legmagasabb szakmai színvonalon
folytatja a GAMF a munkáját. Ennek a legfontosabb ismérvei: elkötelezettségünk a gyakorlat-orientált műszaki-informatikai szakemberek magas szintű képzésében, széles
körű együttműködés a gazdaság szereplőivel, úttörő szerep
a duális képzés hazai kialakításában, a tanulást ösztönző,
a tehetségeket inspiráló, a lemaradókat segítő környezet a
hallgatók számára.
Dr. Kovács Lóránt
dékán

A kar működésével
kapcsolatos információk
A GAMF 1964-ben alakult azzal a céllal, hogy
a régióban letelepedett vállalatok számára gépészmérnököket és automatizálási szakmérnököket képezzen. Napjainkra az ország egyik
legrangosabb műszaki-informatikai képző intézményévé fejlődött azzal a céllal, hogy a térségi járműipar és kapcsolódó iparágak meghatározó partnere legyen.
2012-ben elindítottuk a járműmérnök képzést,
felépítettük a Járműtechnológia Tanszéket,
2016-ban elindítottuk a Gazdálkodási- és
menedzsment szakot, 2017-ben pedig a
Logisztikai mérnök szakot. Elsőként az országban, a partnercégekkel szoros együttműködésben bevezettük a duális típusú képzést, amely
minden eddiginél jobban megfelel a gazdaság
elvárásainak. A „kecskeméti modell” azóta országos mintává vált.
A kar a kutatás-fejlesztés regionális központjaként, szoros együttműködésben más kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel és
cégekkel számos fejlesztés kidolgozásában vett
részt a járműtechnológia, az automatizálás,
az ipari informatika, az anyagtudomány területén. A járműipari és a környezetbarát technológiák, témák menedzselését önálló tudásközpontok végzik. A kar korszerűen felszerelt,
akkreditációval rendelkező Anyagvizsgáló és
Méréstechnikai Laboratóriummal áll a partnerek rendelkezésére.
Büszkék vagyunk arra amit eddig elértünk, s
arra is, hogy eredményeinkben egy széles körű
partnerség tükröződik. Kis- és középvállalatok,
nagyvállalatok, szakmai szervezetek, intézmények, önkormányzatok alkotják azt a „szövetet”
együtt karunkkal, amely garanciája a közös, sikeres jövőnek.
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Miért válassz minket?
• Ha egyenes utat szeretnél magad számára a
vállalatokhoz, jó ajánlólevelet a munkaerőpiacra (legfontosabb partnereink: Mercedes
Benz, Knorr-Bremse, Hilti, Phoenix-Mecano)
• Ha egy valóban gyakorlatorientált képzést
szeretnél a duális képzés fellegvárában (mintegy 60 partnervállalat)
• Ha szeretnél nemzetközi versenyek dobogójára kerülni, sikeres hallgatói csapatok tagjává
válni (nemzetközi 2. helyezés a legkisebb fogyasztású autók világversenyén, 3. helyezés
a napelemes autók dél-afrikai Sasol Solar
Challenge világversenyén)
• Ha részesülni szeretnél Kecskemét város
ösztöndíjában, vagy logisztikai mérnök hallgatóként illetve műszaki menedzser szakos
hallgatóként a Pallasz Athéné Domus Mentis
Alapítvány ösztöndíjasaként szeretnél tanulni
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2018. szeptemberre meghirdetni kívánt DUÁLIS alapképzési szakok

2018. szeptemberre meghirdetni kívánt felsőoktatási szakképzési szakok

szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási nyelv
forma

képzési hely

önköltség/félév

szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási nyelv
forma

képzési hely

önköltség/félév

gépészmérnöki

A

N, L

Á, K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 280 000
levelező: 230 000

F

N, L

K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 170 000
levelező: 140 000

járműmérnöki

A

N, L

Á, K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 280 000
levelező: 230 000

mérnök
informatikus
(rendszergazda)
programtervező
informatikus
(fejlesztő)

F

N, L

K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 170 000
levelező: 140 000

logisztikai mérnöki A

N, L

Á, K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 280 000
levelező: 230 000

mérnök
informatikus

A

N, L

Á, K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 280 000
levelező: 230 000

mérnök
informatikus

A

N

K

Angol

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 300 000

N, L

Á, K

Magyar

GAMF,
Izsáki út 10.

nappali: 280 000
levelező: 230 000

műszaki menedzser A

Képzési idő: 7 félév

Képzési idő: 4 félév
A táblázat betűjelzéseinek magyarázata:

A-alapképzés, F-felsőoktatási szakképzés,
N-nappali, L-levelező, Á-államilag támogatott, K-önköltséges
A levelező munkarendű képzésben minden szakon
az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően
a hallgatók tanóráira hetente a heti pihenőnapon kerül sor.
A szakirányú képzésekről és a felnőttképzésekről bővebb információ
a www.uni-neumann.hu weboldalon olvasható.
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GÉPÉSZMÉRNÖKi ALAPSZAK
rendszerek használatára. A GAMF Karon végzett műanyagfeldolgozó gépészmérnökök az
ország bármely részén könnyedén el tudnak
helyezkedni, mivel ez a képzés a legkorszerűbb
berendezéseken és műszereken történik, valamint Magyarországon a GAMF történelmileg is
a legrégebbi műanyagfeldolgozó képzés.

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Gépészmérnök

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja a gépészmérnöki feladatokkal
összefüggő műszaki tudományok alkalmazásainak és a választott szakterület gyakorlati eredményeinek megismertetése, valamint
az ezek alkalmazásához szükséges készségek
kifejlesztése.

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ
Anyagtechnológiai és minőségügyi specializáció: Az általános gépészmérnöki képzésen túl olyan mérnökök képzése a célunk,
akik jártasak az anyagegyesítő, anyagtulajdonság-módosító és képlékenyalakító technológiák
kiválasztásában, tervezésében. Képesek ezeket
a technológiákat számítógépes adatbank felhasználásával tervezni. Ismerik a minőségirá-
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nyítási és minőségtanúsítási rendszereket, a
minőségirányítás dokumentumait, a nemzetközi és európai szabványosítást, a CAQ modulokat és a minőségszabályozási rendszereket.
Mechatronikai specializáció: Célunk olyan
gépészmérnökök képzése, akik az elsajátított
természettudományos, elektronikai, gépészeti,
informatikai és gazdasági ismeretek birtokában
alkalmasak mechatronikai eszközök felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek
tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására.
Műanyagfeldolgozó specializáció: A specializáció célja olyan gépészmérnökök képzése,
akik a gépészeti tudásuk mellett részletesen
ismerik a műanyagfeldolgozást, a különböző
műanyagok tulajdonságait, vizsgálati módszereit, valamint tervezői szinten ismerik a
műanyag-feldolgozó szerszámokat. A specializáción tanulók képesek a műanyag termékek
gyártástechnológiájának tervezésére, a gyártás
optimalizálására, különös tekintettel a robot-

Gyártásinformatikai specializáció: A
gyártásinformatikai specializáción a hagyományos forgácsolási technológiák és azoknak
hatásai (mind technológia és gazdasági) sajátíthatók el a modern eszközök, gépek. és méréstechnikai felszerelések segítségével. Emellett a
digitális gyártás technológiáival és eszközeinek
a kezelésével is megismerkednek a képzésben
résztvevők. CNC és CAD/CAM laborjaink a
legkorszerűbb hardver és szoftver eszközökkel
vannak felszerelve, amelyeket a tanulmányaik
végére a hallgatók önállóan kezelnek. Ezen a
specializáción végzett hallgatóink a munkaerőpiacon a legkeresettebbek.

A GÉPÉSZMÉRNÖKi SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK,

HOL HELYEZKEDHETSZ EL
A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?
• Gyártással, szereléssel foglalkozó kis-,
közepes és nagyvállalatoknál,
• műszaki fejlesztéssel és kutatással foglalkozó
mérnöki irodáknál,
• műszaki szaktanácsadással foglalkozó
szervezeteknél.

INFORMÁCIÓ
Szakfelelős:
Dr. Líska János
Járműtechnológia Tanszék
Telefon: +36 76/516-380
E-mail: liska.janos@gamf.uni-neumann.hu
Oktatásfelelős:
Nagyné Pintér Zsuzsanna műszaki tanár
Járműtechnológia Tanszék
Telefon: +36 76/516-382
E-mail:
pinter.zsuzsanna@gamf.uni-neumann.hu

• ha szeretnél az ország
egyik legjobban felszerelt
műszaki felsőoktatási
intézményében tanulni,
• ha igazán sikeres szeretnél lenni az iparban,
• ha biztonsággal szeretnél eligazodni
a műszaki tudományok elméletében
és gyakorlatában,
• ha szeretnél gyakorlatorientált
képzésben részt venni,
• ha szeretnél válogatni
a jobbnál jobb állásajánlatok közül.

9

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Járműmérnök

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja olyan járműmérnökök képzése,
akik képesek a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a
közúti- (személy- és haszongépjárművek), illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint
építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére és tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. Megfelelő mélységű
elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésen történő folytatásához.

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ
Gépjárművek specializáció

A JÁRMŰMÉRNÖKI SZAKOT NEKED AJÁNLJUK,
• ha érdekelnek a járművek és mobil gépek
gyártásának és üzemeltetésének környezetvédelmi, minőségügyi, munkahelyi, egészségi és
biztonságtechnikai alapjai,
• ha szeretnéd megismerni a tervezéshez szükséges alapszintű előírásokat és szabványokat,
a kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat,
• ha képes szeretnél lenni a járművek, járműrendszerek és mobil gépek, anyagmozgató gépek, géprendszerek biztonságos,
környezetkímélő, energiahatékony üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására,
irányítására.

FONTOSABB TANTÁRGYAK
Természettudományos alapismeretek:
analízis, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hőtan, áramlástan, elektrotechnika,
elektronika.
Gazdasági és humán ismeretek: munkavédelem, biztonságtechnika, közgazdaságtan,
vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, jogi és
államigazgatási ismeretek.

SZAKMAI TÖRZSANYAG
Általános járműgéptan, programozás, műszaki ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, CADtechnikák, elektrotechnika, irányítástechnika,
járművek és mobilgépek, járműtervezés és
-vizsgálat, digitális technika, irányítástechnika, minőségügy a járműtechnikában, járműszerkezeti anyagok és technológiák, járművek
hő- és áramlástechnikai gépei, járműdinamika
és hajtástechnika, műanyagok a gépjárművekben, járműgyártás és javítás, minőségügy a
járműtechnikában.
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DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK
Gépjárművek erőátvitele, gépjármű motorok,
gépjármű futóművek, gépjármű elektronika,
gépjárművek üzeme, tervezési projektfeladat, alternatív járműhajtások, tribológia, járműkarosszéria, felületkezelési technológiák,
járműdiagnosztika.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„A Neumann János Egyetem járműmérnök
képzésében veszek részt duális hallgatóként. Az oktatásban jól kiegészíti egymást
az egyetemen megszerezhető elméleti és
az iparvállalatnál elsajátítható gyakorlati
tudás. A képzésben a nemzetközi tapasztalatok és a hazai jó gyakorlatok egymásra
épülő módon jelennek meg és a gyakorlati
ismeretek a duális képzési formán keresztül egyre inkább a normál képzés részévé is
válnak.

Nagyon motiváló a környezet, a tanárok nagyon közvetlenek, a gyakorlatok kis csoportokban folynak és akár óra utáni konzultációra is lehetőség van. Örömmel veszek részt a
Formula Student csapat munkájában, amely
egy igazi összetartó közösség és nem utolsó
sorban szakmai kihívást is jelent. Bárkinek jó
szívvel tudom ajánlani az Egyetem járműmérnök képzését, ha most jelentkeznék, újra ezt a
szakot és ezt az Egyetemet választanám.”

Widner Attila
(duális járműmérnök szakos hallgató)

INFORMÁCIÓ
Dr. Molnár József mérnöktanár
Telefon:+36 76/516-488
E-mail: molnar.jozsef@gamf.uni-neumann.hu
Szakfelelős:
Dr. Lukács Pál
E-mail: lukacs.pal@gamf.uni-neumann.hu
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LOGISZTIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK
termelési logisztika szakirányt indít, mert a
gyártóvállalatok részéről óriási igény jelentkezett ilyen szakemberek képzésére. A szakirány
nagy hangsúlyt helyez a termelési ellátási lánc
fő anyagáramlási folyamatainak – beszerzés,
termelés, elosztás és kiszolgálás – bemutatására. (Nem baj, ha még nem érted, ezt fogod
megtanulni.) Különösen előnyös számodra,
hogy a cégek már a tananyag összeállításában
is közreműködtek, a képzés során pedig számos valós gyakorlati probléma megoldásában is várják ötleteidet. Ha pedig valamelyik
vállalathoz be tudsz jutni duális hallgatóként,
akkor közvetlenül a termelésben is tapasztalatokat szerezhetsz.

A LOGISZTIKAI MÉRNÖK SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK,
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Logisztikai mérnök

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Végzett logisztikai mérnökként képes leszel
a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti
anyag- és információáramlást megtervezni és
hatékonyan működtetni. Ehhez nemcsak a logisztikai folyamatokat, rendszereket és eszközöket ismered majd, hanem rendelkezel olyan
természettudományos, műszaki, gazdasági,
menedzsment-, informatikai, ipari és közlekedéstechnológiai ismeretekkel, amelyek ahhoz
járulnak hozzá, hogy teljes körűen átlásd és
megértsd, mi történik egy gyártóüzemben.

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ
Termelési logisztika: A logisztika a gazdaság számos területén jelen van. A szak keretében a GAMF Műszaki és Informatikai Kar

12

• ha szeretnél olyan szakemberré válni, akit
jobbnál jobb állásajánlatokkal várnak a cégek,
• ha sikeres pályafutásra vágysz, ahol mindig
van előrelépés,
• ha érdekel, hogy mi történik a termelés során,
• ha fogékony vagy minden területen az
újdonságokra,
• ha általában szívesen „agyalsz” azon, hogyan
lehetne valamit jobban csinálni,
• ha jó csapatjátékos vagy,
• ha nem riadsz meg attól, hogy fontos pontja
leszel egy „gépezetnek”.

INFORMÁCIÓ
Szakfelelős:
Dr. Lelkes Zoltán
E-mail: lelkes.zoltan@gamf.uni-neumann.hu
Tóth József
Telefon: +36 76/516-340
E-mail: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu
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MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPSZAK
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Mérnökinformatikus

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A mérnökinformatikus alapszak képzési célja
az, hogy a nálunk végzett hallgatók kellő gyakorlat után alkalmassá váljanak informatikai
feladatok megoldására az információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése és létrehozása, mobil alkalmazások fejlesztése, valamint számítógépes
automatizálás területén. Duális típusú és nem
duális típusú képzési formában is!

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK
Hálózat biztonsági és üzemeltetési specializáció: A specializáció elvégzése során
megismerheted a számítógépes hálózatok
biztonságával kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat, valamint az azok megoldására alkalmazott korszerű módszereket és
technológiákat. Megismerheted a hálózatok
fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiákat, a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftverek
telepítését és konfigurálását, az internet és
a belső hálózatok kommunikációs és szabályozási feladatainak megoldási módszereit,
az informatikai szolgáltatásmenedzsment
kérdéseit. Betekintést nyersz a felhő alapú
technológiákba.
Ipari informatika specializáció: A specializáción szaktudást szerezhetsz a felügyelet
nélkül működő ipari informatikai rendszerek
tervezésének, kivitelezésének, irányításának,
üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire
vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén.
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MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPSZAK

Mobil és web fejlesztési specializáció: A
specializáció elvégzése során megismerkedhetsz az alapvető mobil és webes technológiákkal, okostelefonok, táblagépek és egyéb mobil
eszközök valamint webes alkalmazások fejlesztési lehetőségeivel. Továbbá cél a mesterséges
intelligencia, játékfejlesztés és programozás
területén való jártasság megszerzése, illetve a
meglévő tudás specializálása, elmélyítése.

FONTOSABB TANTÁRGYAK
Természettudományos alapismeretek:
a számítástudomány matematikai alapjai,
analízis, fizika, algoritmusok és adatstruktúrák, villamosságtan, valószínűség-számítás és
statisztika.
Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, transzverzális ismeretek.

SZAKMAI TÖRZSANYAG
Digitális technika, hálózati alapismeretek,
programozás, mikroprocesszorok rendszertechnikája, számítógép- architektúrák, adatbázisok, az elektronika alapjai, operációs rendszerek, programozási paradigmák és technikák,
az informatikai biztonság alapjai, irányítástechnika, vállalati információs rendszerek,
web-programozás, szoftvertechnológia, vizuális programozás.

A MÉRNÖKINFORMATIKUS SZAKOT NEKED
AJÁNLJUK,
• ha nemcsak az informatika elméleti szépségei
érdekelnek, hanem szeretnél gyakorlatias, a
versenyszférában rögtön alkalmazható ismereteket szerezni,

• ha érdeklődsz a számítógépek és számítógépes
rendszerek felépítése, működése, a szoftverek
fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása iránt,
• ha érdekel a számítógépes hálózatok tervezése, felépítése és működtetése,
• ha az informatika olyan modern ipari alkalmazásai iránt érdeklődsz, mint például az ipari robotok programozása, ipari információs
rendszerek fejlesztése és mesterséges intelligencia alkalmazása,
• ha érdekel a professzionális mobil- és webfejlesztés és a legmodernebb technológiák alkalmazása egyéni és vállalati szinten.

HOL HELYEZKEDSZ EL A SZAKON SZERZETT
DIPLOMÁVAL?
A hálózat biztonsági és üzemeltetési specializáción végzettek elhelyezkedhetnek
kis- és nagyvállalatoknál, multinacionális cégeknél, a közigazgatási és állami
szférában
• mint a számítógépes hálózatot megtervező és
kivitelező mérnök informatikus,
• mint IT biztonsággal foglalkozó mérnök,
• mint rendszergazdai tevékenységet végző
informatikus,
• mint vállalatirányítási informatikus.

Az ipari informatika specializáción
végzettek elhelyezkedhetnek közép- és
nagyvállalatoknál,
• mint autonóm rendszerek hardver és információ technológiájához értő informatikus,
• mint az informatikai infrastruktúra fejlesztője,
• mint elosztott intelligenciájú rendszerek
szakértője.
A mobil és web alkalmazások fejlesztése
specializáción
végzettek
elhelyezkedhetnek:
• mobilfejlesztést végző cégnél fejlesztőként,
• játékfejlesztő cégeknél, mint játékfejlesztő,
programozó,
• ASP.NET programozóként vagy C#
fejlesztőként,
• fejlesztőként bármilyen informatikai fejlesztést végző cégnél.

INFORMÁCIÓ
Oktatásfelelős:
Halczman Szilvia
Informatika Tanszék
Telefon: +36 76/516-412
E-mail:
halczman.szilvia@gamf.uni-neumann.hu
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MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK
• ha szeretnéd a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni,
• ha tehetséget érzel a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnél
olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnök lehetsz.

HOL HELYEZKEDSZ EL
A SZAKON SZERZETT DIPLOMÁVAL?

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Műszaki menedzser

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja olyan gazdálkodási mérnökök
képzése, akik megfelelő műszaki, gazdálkodási
és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezve képesek az integrált gazdasági (termelési
és szolgáltatási) szervezeti rendszerek anyagi,
humán, informatikai, pénzügyi folyamatainak
menedzselésére. 2018-tól a képzés az egyetem kecskeméti Gazdaságtudományi Karával
együttműködve történik.

FONTOSABB TANTÁRGYAK
Természettudományos alapismeretek:
analízis, informatika, fizika, műszaki mechanika, kémia, valószínűség-számítás és statisztika.
Gazdasági és humán ismeretek: jogi és
állampolgári ismeretek, közgazdaságtan, me-
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nedzsment alapjai, humán ismeretek, vállalkozás-gazdaságtan, üzleti kommunikáció.

• Ipari termelő- es szolgáltató vállalatoknál,
• logisztikai (raktározással, szállítmányozással,
anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel foglalkozó) cégeknél,

• állami szférában, közigazgatásban, közintézményeknél, önkormányzatoknál,
• pályázatírással, technológiai transzferrel foglalkozó cégeknél,
• mérnöki tervező- és szolgáltató irodáknál,
• kereskedelmi vállalkozásoknál,
• pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó
cégeknél),
• médiát működtető cégeknél.

INFORMÁCIÓ
Dr. Tóth József főiskolai docens
és Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék
Telefonszám: +36 76/516-340
E-mail: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

Szakmai törzsanyag: anyagismeret, géptan
alapjai, gépszerkezettan, gépipari technológiák, mechanikai technológiák, gyártásautomatizálás, méréstechnika, integrált vállalatirányítási rendszerek, logisztikai alapismeretek,
marketing, termelésmenedzsment, pénzügytan, számvitel, szervezeti folyamatok menedzsmentje, üzleti és infokommunikáció.

A MŰSZAKI MENEDZSER SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK,
• ha nem különböző képzésekben külön-külön, hanem egyszerre akarsz színvonalas és a
gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és
gazdasági menedzsment ismereteket szerezni
és ezzel piacképes, eladható, hasznosítható
tudáshoz jutni,
• ha nyitottnak érzed magad a gazdaság kérdései iránt, fogékony vagy az új, a jobb, a hatékonyabb megoldásokra, vannak ötleteid, és úgy
érzed, hogy ezeket képes vagy megvalósítani,
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MÉRNÖKINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Felsőfokú fejlesztő programtervező
informatikus-asszisztens

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Felsőfokú rendszergazda
mérnökinformatikus-asszisztens

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja, olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek részt venni számítógép-hálózatok tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében,
valamint azok fejlesztési, adminisztrációs
tevékenységében.
Specializáció: rendszergazda

TANTÁRGYAK
Kulcskompetencia modul: humán, jogi ismeretek, közgazdaságtan.
Képzési terület szerinti közös modul:
matematika, fizika
Szakképzési modul: számítógép-hálózatok,
informatikai biztonság alapjai, számítógép-architektúrák, webprogramozás I, windows és
unix alapú operációs rendszerek, hálózati adminisztrációk, programozás alapjai, villamosságtan, távközlés fizikája.
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Gyakorlati modul: Szakmai gyakorlat (4.
félév)

A VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ
MUNKATERÜLETEK
• számítógép-hálózatok tervezésére és gyakorlati megvalósításukra, adminisztratív feladatainak ellátására, szerver adminisztráció
megvalósítására
• különböző operációs rendszerek telepítésére,
konfigurálására
• web-programozási és web-tervezési alapismeretek használatára;
• projekt feladatok tervezésére, felügyeletére és
adminisztrálására
• informatikai feladatok megoldásához szükséges együttműködésére

INFORMÁCIÓ
Szakfelelős:
Dr. Alvarez Gil Rafael főiskolai tanár
Informatika Tanszék
E-mail: alvarez.rafael@gamf.uni-neumann.hu

A képzés célja programtervező informatikus
szakemberek képzése, akik a képzettség ismeretanyagának birtokában képesek részt venni
hardver és szoftver rendszerek tervezésében,
létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési és alkalmazási
tevékenységében. Rendelkeznek a csapatmunkához szükséges együttműködési, kommunikációs és prezentációs képességekkel.
Specializáció: fejlesztő

TANTÁRGYAK
A számítástechnika alapjai, algoritmusok és
adatstruktúrák, programozás, programozási
technikák, vizuális programozás, java alkalmazások, web-programozás, fejlesztés mobil
eszközökre, adatbázisok, szoftvertechnológia,
hálózati alapismeretek, perifériák és multimédia eszközök, az informatikai biztonság alapjai,
informatikai szakmai angol.

A FEJLESZTŐ PROGRAMTERVEZŐ
INFORMATIKUS-ASSZISZTENS
• Képes algoritmusok tervezésére és megvalósítására az alapvető módszertani eszközök
alkalmazásával.
• Képes részt venni komplex szoftverek tervezési és fejlesztési folyamatában, modern technológiák alkalmazásával.
• Képes részt venni komplex webes alkalmazások tervezésében, fejlesztésben és
tesztelésében.
• Képes részt venni mobil eszközökre szánt alkalmazások tervezésében, fejlesztésében és
tesztelésében.
• Képes egyszerűbb adatmodellek felépítésére,
adatbázisok tervezésére, megvalósítására és
karbantartására.

INFORMÁCIÓ
Szakfelelős:
Dr. Alvarez Gil Rafael főiskolai tanár
Informatika Tanszék
E-mail: alvarez.rafael@gamf.uni-neumann.hu

A VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ
MUNKATERÜLETEK
• Szoftverfejlesztő, informatikus
• Adatbázis-tervező és -üzemeltető
• Informatika és kommunikációs rendszereket
kezelő technikus
• Informatika és kommunikációs rendszerek
felhasználóit támogató technikus
• Számítógép-hálózat- és rendszer technikus
• Webrendszer- (hálózati) technikus
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DUÁLIS KÉPZÉS
A duális képzés kivételes lehetőség arra, hogy
18 évesen „pályára állítsd” magad. A képzéstípus lényege, hogy a cégek a szakember-utánpótlás érdekében bekapcsolódnak az oktatásba,
így az elméleti képzést magas szintű, naprakész
és folyamatos gyakorlattal egészítik ki.
Az országban először az – akkor még
Kecskeméti Főiskola, ma már – Neumann
János Egyetem vezette be 2012-ben, így az első
duális hallgatók 2016 februárban kapták kézhez diplomájukat elsőként az országban.

MIT KELL TUDNOD FELTÉTLENÜL A KÉPZÉSRŐL?
A duális hallgatók
• már a tanulmányok kezdetétől egyszerre az intézmény nappali tagozatos hallgatói és egy cég
munkavállalói hallgatói munkaszerződéssel,
• 7 félév alatt teljesítik a diploma megszerzéséhez szükséges intézményi követelményeket és
a cég képzési programját is.

MIÉRT JÓ EZ NEKED?
• A legjobb gyakorlati szakemberektől tanulhatsz vállalati környezetben.
• A szorgalmi időszakban ugyanolyan főiskolás
vagy, mint a nem duális hallgatók.
• A juttatások segítenek az anyagi önállóság
megteremtésében.

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK

• Ha jól teljesítesz, a végzés után állásajánlatra
számíthatsz.

ÉS AKKOR MI A „DE”?
• A cégeknek tanulni és teljesíteni akaró hallgatókra van szüksége.
• A duális hallgatóknak a mintatanterv szerint
kell haladniuk, tehát 7 félév alatt kell elvégezni tanulmányaikat.
• A nyári vakáció helyett a hallgatók szabadságot kapnak.
• A vizsgaidőszakot a duális hallgatók a cégnél
töltik.

HOGYAN KERÜLHETSZ BE A DUÁLIS KÉPZÉSBE?
Kétlépcsős felvételi folyamat:
• A központi felvételi eljárásban jelentkezni
kell az egyetem megfelelő szakára és elérni a
bejutáshoz szükséges pontszámot.
• Az általad kiválasztott céghez közvetlenül
neked kell jelentkezned a cég által megadott
módon. Ezeket az információkat mind
megtalálod az egyetem honlapján. A
vállalat által kijelölt jelentkezési határidő
megelőzheti a felsőoktatási jelentkezési határidőt, azzal megegyezhet, de később is lehet.
Minden cég maga szervezi saját kiválasztását,
mely általában személyes elbeszélgetésből és
kompetenciamérésből áll. Legkésőbb a sorrend módosítási határidőig értesítést kapsz a
cégtől, hogy kiválasztott-e duális hallgatónak.

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNDÍJA
2017 őszétől a legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel rendelkező és a kari kutatási folyamatokban is résztvevő hallgatók pályázhatnak
a havi 75000 Ft-os támogatásra, amelyet már
első alkalommal is öt hallgatónk nyert el!

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSZTÖNDÍJA
Kecskemétnek fontos az egyetem és fontosak a
városban tanuló fiatalok, ezért az önkormányzat ösztöndíjat biztosít hallgatóink számára. Ez
mintegy száz hallgatónak jelent 10 hónapon át
havi 19 ezer Ft juttatást. A tanulmányi (felvételi)
eredmény, a szociális helyzet és a kecskeméti, ill.
Bács-Kiskun megyei lakóhely is pontot ér, ellentétben a tanulmányi ösztöndíjjal és a szociális
támogatással, amelyek esetében csak egyik vagy
másik számít. Az ösztöndíjra valamennyi hallga-
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tónk pályázhat, függetlenül attól, hogy alap- vagy
mesterszakon, felsőoktatási szakképzésben, nappali vagy levelező tagozaton, államilag támogatott
vagy önköltséges formában tanul nálunk!

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
Alapvetően ez is tanulmányi eredmény függő és
havi 40 000 Ft támogatást ad a valóban legkiemelkedőbb teljesítményű hallgatónak, akár 10
hónapon keresztül!

ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAK
Az egyetemi évek a lehető legalkalmasabbak a
külföldi tapasztaltok megszerzésére és a nyelvtudás fejlesztésére! Pályázz és tölts Te is egy
tanulmányi vagy gyakorlati félévet Európa más
országában! Megéri!
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A GAMF Műszaki és Informatikai Karon a 27 korszerű laboratóriumban és műhelyben a hallgatók
már valóban úgy érezhetik magukat, mint leendő munkahelyükön. A fejlesztés folyamatos, hogy a
karon folyó képzés és az ipar követelményei ne szakadjanak el egymástól. Az egyetem saját és uniós
pályázati forrásból jelentős összeget fordít eszközök beszerzésére is. Szinte nincs olyan műhely
vagy laboratórium a karon, amelybe az elmúlt évben ne került volna új berendezés. S ezek nem
„dísznek” vannak vagy raktárakban, hanem valóban az oktatást, kutatást szolgálják.

ANYAGVIZSGÁLÓ- ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
LABORATÓRIUM

egyetlen található az országban, és a berendezések mindegyike az oktatást is szolgálja.

PNEUMATIKA LABORATÓRIUM
Az egyik uniós projektünk keretében több száz
millió forintot fordítottunk az eszközpark fejlesztésére, amelyhez hasonlóan jól felszerelt
laboratórium jelenleg nincs másik a Dél-alföldi
régióban.

Műanyag- és gumitechnológiai
laboratórium
Laboratóriumunk felszereltsége országosan is
egyedülálló. Van olyan gépünk, amelyből csak

A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, nemrégiben átadott pneumatika laboratóriumunk elnyerte egy világcég, a FESTO oktató központja
címet, a Dunától keletre csak nálunk van ilyen.

Hegesztőműhely
Uniós forrásból újítottuk fel hegesztőműhelyünket is, az átadáson miniszteri vendégünk
is volt jelezvén, hogy a műhely kiemelt szerepet
kap a régióban a hiányszakmák képzésében.

ROBOTTECHNIKA LABORATÓRIUM
A hallgatók rendelkezésére áll 12 számítógépen
az ABB Robotstúdió, amelyeken gyakorolhatják
a robotok programozását. Rendszeresen érkeznek ide svájci mérnökök továbbképzésre.

JÁRMŰTECHNOLÓGIA TANSZÉK
Másfél milliárd forintos beruházással uniós támogatással készült el a GAMF Karon a
Járműtechnológia Tanszék új épülete a legkorszerűbb műhelyekkel és laborokkal, amelyek
a minőségi járműmérnök képzést szolgálják.
A fejlesztés során a Mercedesszel egyeztetve
alakítottuk ki a képzés infrastruktúráját. Így
az épületben helyet kapott többek között egy
motorfékpad terem, egy fényezőlabor, egy ABS
labor és egy jármű szimulációs labor is.

CNC-MŰHELY
A CNC-műhelyben töltött gyakorlatok eredményeként a hallgatók járatosak lesznek a CNC
technikában, megismerik a legfontosabb CNC-
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vezérlések programozását és a CNC gépek kezelését, karbantartását.

JÁRMŰÉPÍTŐ CSAPATAINK SIKEREI
A NAGYVILÁGBAN
A Járműtechnológia Tanszéknek szervezetileg
része a Hallgatói Műhely, amelyben az utóbbi
években számos világsikert elért versenyjárművet fejlesztettek a kreatív és lelkes hallgatók. A
hallgatókból önszerveződő fejlesztő csapatokban van lehetőségük a fiataloknak kipróbálni
magukat, és fejleszteni tudásukat.
Eddigi
legsikeresebb
járműveink
a
Megaméter üzemanyag takarékos versenyautó,
amely 1 liter benzinnel 3082 km-t tett meg.
A MegaLux napelemes versenyautóval 2015ben Ausztráliát, 2016-ban Dél-Afrikát szelte át a
csapat. Ausztráliában az előkelő 7. helyezést, míg
Dél-Afrikában a 3. helyezést érték el hallgatóink.
Motostudent csapata elkészítette a világ első
alumíniumhab – szénszövet kompozit motorkerékpárját. A járművel Spanyolországban, a mérnökhallgatók nemzetközi versenyének innováció
kategóriájában 3. helyezést ért el a csapat.
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MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM

MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM

A Neumann János Egyetem Kecskeméten kettő, Szolnokon egy kollégiumi telephellyel rendelkezik. A kollégiumokba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás pontrendszer alapján
történik, amelyben pontot ér a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, a közéleti tevékenység és
a lakóhely távolsága is.

HOMOKBÁNYAI KOLLÉGIUM – KECSKEMÉT
A Homokbányai Kollégium 227 szobájában 454
férőhellyel várjuk a hallgatókat. A két modern
berendezésű kollégiumépület és a Tudósház
kulturált, parkosított udvarral, sok szabad térrel és szabadtéri sportpályákkal rendelkezik. A
város szélén található épületegyüttes könnyen
megközelíthető, az 1-es számú, helyi járatú busz
szinte a kapuig viszi a kollégistákat.
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Szolgáltatások:
• a lakószobákban: ingyenes internet-
használat, telefon, tv- és rádiószolgáltatás,
hűtőszekrény,
• a tanulóközpontban: több számítógép
és rajzgép,
• kiválóan felszerelt konyhák étkezővel,
• mosó- és vasalószobák,
• kül-és beltéri sportlétesítmények:
asztalitenisz és kondicionáló termek, kosárés strandröplabda-, valamint műfüves fociés teniszpályák,
• kültéri főző- és sütőhelyek,
• moziszoba házimozi rendszerrel,
tv- és klubszobák,
• fedett „hangár” bulikhoz, rendezvényekhez,
• udvari parkolók,
• 24 órás recepció.
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A NEUMANN JÁNOS EGYETEM KARAI
NEUMANN JÁNOS EGYETEM
Oktatási és képzési igazgatóság

GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-317
web: www.uni-neumann.hu

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-300
E-mail: gamf@gamf.uni-neumann.hu
Web: gamf.uni-neumann.hu

GAZDÁLKODÁSI KAR (SZOLNOK)

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Telefon: +36 56/510-300
E-mail: gk@gk.uni-neumann.hu
web: gk.uni-neumann.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (KECSKEMÉT)
A jövőd itt épül – adj esélyt a sikernek!
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-328
E-mail: felveteli@gtk.uni-neumann.hu
web: gtk.uni-neumann.hu
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Cím: 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. tér 1-3.
Telefon: +36 76/517-620
E-mail: kvk@kvk.uni-neumann.hu
web: kvk.uni-neumann.hu

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
TelEFON: +36 76 /501-770
E-mail: pk@pk.uni-neumann.hu
web: pk.uni-neumann.hu

