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DIPOLOMAÁTADÁSI ÜNNEPSÉG A 
MISKOLCI EGYETEMEN

2021. július 8-án Nyilvános Ünnepi Szenátusi Ülésen került sor a Miskolci Egyetemen a Műszaki Földtudomá -
nyi Karon, a Műszaki Anyagtudományi Karon és a Gépészmérnöki és Informatikai Karon végzett hallgatók
diplomaátadási ünnepségére.
Az idei évi ünnepség rendhagyó volt, ugyanis Prof. Dr. Horváth Zita rektor kizárólag két meghívottat, Dr.
Alaszkai Zoltánt, a B.A.Z. megye kormánymegbízottját és Badány Lajost, Miskolc Me gyei Jogú Város alpol-
gármesterét köszöntötte.
A végzős hallgatók nevében a fogadalom szövegét Pataki Flóra gépészmérnöki mesterszakon végzett hallgató
olvasta fel. Ezt követően az oklevelek átadására került sor.

A Műszaki Földtudományi Kar előterjesztését Dr. Mucsi Gábor dékán úr tette meg.
Alapszakon oklevelet vett át 20 fő
Mesterszakon kitüntetéses oklevelet vett át 2 fő
Mesterszakon oklevelet vett át 23 fő
Összesen: 45 fő

A Műszaki Anyagtudományi Kar előterjesztését Dr. Baumli Péter dékánhelyettes úr tette meg.
Anyagmérnök Karon sikeres vizsgát tett 30 fő
Anyagmérnöki mester szakon 17 fő (az ünnepségen 3 fő vette át az oklevelet,

ebből kitüntetéses oklevelet 1 fő)
Kohómérnöki mesterszakon 5 fő (az ünnepségen 1 fő vette át az oklevelet)
Anyagmérnöki alapszakon 8 fő

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar előterjesztését Dr. Siménfalvi Zoltán dékán úr terjesztette elő. 
A karon 224 fő szerzett oklevelet, az ünnepségen 73 fő vette át oklevelét.
Alapszakon 50 fő
Mesterszakon 17 fő
Szakirányú továbbképzésen 6 fő

Ezt követően az ünnepségen Dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja, a vég-
zős hallgatók nevében Pecsmány Dániel okleveles anyagmérnök, Dr. Mucsi Gábor professzor úr, a Műszaki
Földtudományi Kar dékánja tartott ünnepi beszédet.

Az ünnepségen habilitációs oklevelek, Ph.D oklevelek, Gábor Dénes Diplomamunka Pályázat nyerteseinek díj-
átadására és Becsületdiploma átadására került sor.
Két alkalommal Hutényi Laura, a Bölcsésztudományi Kar hallgatója és Pecsmány Péter, a Műszaki Földtudo -
mányi Kar tudományos segédmunkatársa adott színvonalas műsort. Dr. Horn János

Tovább bővült a MOL és a Miskolci Egyetem együttműködése 

2020 novemberében a Miskolci Egyetem és a MOL 5 évre szóló stratégiai keretmegállap -
odást írt alá, amely új, mindkét fél számára előnyös elemekkel bővíti a már meglévő együttmű-
ködést. A megállapodás kiterjed a kutatás-fejlesztés-innováció, a hulladékgazdálkodás, az okta-
tás, a szakemberképzés, a továbbképzés, valamint az utánpótlás területeire.

A kutatás-fejlesztés-innováció keretein belül kiemelt cél az ipari-egyetemi tudástranszfer létrehozása. A
partnerek versenyképességük növelése érdekében összehangolják az ipari igényeket és az egyetem által nyúj-
tott lehetőségeket, és elősegítik az innovatív megoldások ipari hasznosíthatóságát.

Az innovatív kutatási területek között szerepel egyebek mellett a geotermikus energiában rejlő lehetőségek
kiaknázása vagy a hidrogén mint lehetséges új energiahordozó vizsgálata, a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosí-
tás és -tárolás rendszerének kidolgozása, valamint a hulladékfeldolgozási technológiák kidolgozása.

Az együttműködés másik fontos pillére az oktatás, szakemberképzés, továbbképzés területén való össze-
hangolt munka, amely a középiskolai utánpótlás mellett elsősorban a Gépészmérnöki és Informatikai Karon
működő MOL Petrolkémia Tanszék, illetve az egyetem Műszaki Földtudományi Karon működő MOL Intézeti
Tanszék további együttműködési lehetőségeire koncentrál. 
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