46

OKTATÁS
EDUCATION

Alapképzés a Faipari Mérnöki Karon

Sopront lassan száz éve az erdészeti, és – a ’60-as
évek óta – a faipari képzés fellegváraként tartják
számon. Sokan nem tudják azonban, hogy az utóbbi
két évtizedben az Egyetem képzési spalettája hihetetlenül kitárult. A Faipari Mérnöki Karon – a
hagyományos, és továbbra is nagyon fontos faipari
mérnökképzés mellett – ma 7 alapképzési szakon és
3 mesterszakon folyik a képzés, és hamarosan további szakok indulnak majd. A Kar az országban
egyedülálló módon három nagy területen – műszaki
képzés, informatika, és művészet – kínál kitűnő, magas színvonalú, regionálisan és országosan is elismert
képzéseket. E három, nagyon eltérő képzési terület
közös sajátossága a kreativítás. A nálunk végzett
mérnökök, informatikusok és művészek nem csak
magas szintű elméleti ismereteket, de nagyon gyakorlatias képzést is kapnak, önálló munkával, saját
projektekre épülő tapasztalatszerzéssel kiegészítve.
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni képzéseinket az érdeklődők számára:
Műszaki képzések
Faipari Mérnök BSc: az országban az egyetlen
faipari alapszak, amit tapasztalt oktatóink nagy
hozzáértéssel és elkötelezett szakmaszeretettel oktatnak. Tudj meg mindent a fáról, erről a csodálatos
anyagról, annak megmunkálásáról, felhasználásáról,
éld ki a kreativításod, és szerezz egy keresett és jól
megfizetett szakmát! Amennyiben a papír-, csomagoló- vagy nyomdaipar érdekel, ilyen irányban is
specializálódhatsz.
Ipari Termék- és Formatervező BSc: Sok benned
az ötlet, a kreativitás? Szeretnél igazán szép dolgokat
kitalálni – és azokat meg is valósítani? Szeretnél igazán
szép, igényes műtárgyakat alkotni – és mégis gyakorlatias, földön járó szakemberré válni? Akkor ez a szak
éppen neked való! Tanulj meg mindent a szakma alapjairól Sopronban, majd tanulj egészségipari tervezést
Szombathelyen, vagy bútoripari tervezést Sopronban!
Mechatronika BSc: Érdekelnek a gépek, az irányítás, a robottechnika? Szeretnél többet tudni az ilyen
rendszerek tervezéséről, üzemeltetéséről? Szeretnél
izgalmas feladatokat végezni, kitűnően keresni és
nagyszerű karrierlehetőségekhez jutni? 2010. szeptemberétől Zalaegerszegen, a NymE hallgatójaként

kitűnő felkészültségű oktatóktól tanulhatsz a mechatronika elméleti alapjairól, és modern, jól felszerelt
üzemekben sajátíthatod el a gyakorlati ismereteket.
Felsőfokú szakképzés: a 2010-es évtől az Egyetemen is részt vehetsz felsőfokú szakképzésben. Javasoljuk, hogy a faipari mérnöki és a mechatronika
alapszak mellett add be jelentkezésed a faipari termelésszervező, vagy a mechatronikai mérnökasszisztens
képzésre is – így, ha nem vesznek fel az alapszakra,
gyorsan piacképes szakmához juthatsz, vagy ezek elvégzése után könnyebben juthatsz BSc diplomához!
Informatikai képzés
A számítógépedet annyi mindenre használod:
játékra, netezésre, a házi feladatod elkészítésére,
chatelésre… De ha igazán szeretnéd kihasználni a
benne rejlő lehetőségeket, akkor ennél mélyebbre is
mehetsz! Használd ki a számítástechnika minden
lehetőségét, csinálj igazán profi dolgokat, írd meg a
saját programjaidat – erről szól az informatika!
Sopronban a Gazdaságinformatikus alapszak
kevesebb, mint 10 éve alakult, kitűnő fiatal és dinamikus oktatókkal, és azóta csak fejlődött. A képzés
a gazdasági és informatikai ismeretek különleges
keveréke, amely különösen alkalmassá teszi a nálunk végzett hallgatókat a vállalatok gyakorlatias,
mindennapi informatikai feladatainak ellátására.
Az informatikusok iránt a kereslet nem csökken, az
elhelyezkedési és karrierlehetőségek kitűnőek.
S hogy miért jönnél a Faipari Mérnöki Karra
informatikát tanulni? Néhány érv:
–– Mert itt kitűnő felkészültségű oktatók várnak.
–– Mert a régióban egyre több cég keresi az informatikusokat, akikkel már tanulmányaid során
kapcsolatba kerülhetsz.
–– Mert lehetőséget adunk az önálló munkára, a
kreatív ötletek megvalósítására, a kiteljesedésre.
–– Mert nálunk személyes kapcsolatban lehetsz az
oktatóiddal, akik segítenek a tanulmányaidban,
meghallgatják a problémáidat – sőt, néha még
egy focimeccsre is kaphatók…
–– Mert együtt dolgozhatsz és töltheted a szabadidődet a Faipari Mérnöki Kar más – műszaki és
művészeti – szakjainak hallgatóival, és más területeken is tájékozott lehetsz.
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Művészeti képzéseink
Formatervező BA: Mobiltelefon. Kézbe veszem.
A színe. Az alakja. Az anyaga. Ez jópofa. Ötletes.
Ez én vagyok! De miért? Ki talál ki ilyesmit?
Akár Te is lehetsz az! Akármerre fordulunk, a
formatervezők munkájával találjuk szembe magunkat. Ha sok benned az ötlet, a kreativitás, ha van
szépérzéked, ha megvan benned, ami kell – Te is lehetsz az, aki mindennapi életünket meghatározza!
A soproni formatervező képzés magas színvonalú,
gyakorlatias – és nagyon népszerű. És ha mégsem
sikerül bekerülnöd? Jelöld meg második helyen az
Ipari termék- és formatervező BSc szakot, és igazán kreatív mérnök lehet belőled!
Építőművész BA: Az épületnek lelke van. Emberek élnek benne és vele. Mert az épület maga is
él. Akár egy siló is lehet szép. És jó. A természetbe
illeszkedő. Ha igazi épület. Ha ember van mögötte.
És benne. Te benne vagy?
Az építőművész egyszerre művész és műszaki szakember. Az építőművész nagyot gondol, és
monumentálisat alkot – maradandót, amit még
sokáig csodálni fogunk. Ha Te is szeretnél közéjük tartozni, akkor Sopronban a helyed! Csatlakozz a nálunk végzett művészekhez, tervezz, alkoss,
építs – valósítsd meg az álmaidat!
Tervezőgrafika BA: Kommunikáció. Információs társadalom. Internet. Optikai kábel. Mobiltelefon. Kommunikáció?
Kép. Betűk. Alak – méret – forma. Szín. Zsibongás. Érzelem. Téma. Látvány. Kommunikáció!
A tervezőgrafikus a vizuális kommunikáció
mestere. Rendkívül nagy az igény a grafikus tervezés, a tipográfia, az illusztráció, a fotográfia, a videó
és az animációs tervezés iránt. Mindezt mesteri,
művészi szinten elsajátíthatod Sopronban, a tervezőgrafika szakon, és nagyszerű állásod lehet, ahol
megbecsülnek, és kiélheted a kreativításod!
Az alapképzés után hamarosan induló mesterképzéseinken tovább fejlesztheted a tudásod és
képességeid, és valóban magas szinten képzett művésszé válhatsz!

Jó tudni:
–– Sopronban a műszaki, informatikai, művészeti
ismeretek együtt élnek. Lehetőség van a „kirándulásra” a többi tudományterületen, más ismeretek, készségek elsajátítására.
–– Az egyetemtől pár lépésre, nagyszerű, modern
kollégiumokban lakhatsz, pihenhetsz, szórakozhatsz, vagy éppen részt vehetsz a pezsgő diákéletben.
–– Felsőbbéves korodban az önálló laborok, tervezési tárgyak keretében oktatóid irányításával, más szakok hallgatóival együtt Te is igazán
jelentős és izgalmas dolgokat alkothatsz.
–– Az ország egyik legszebb, nyugodt légkörű városában, egy csodálatos botanikus kert zöld környezetében végezheted a tanulmányaidat.
–– Részese lehetsz az ország legszebb, legrégibb
diákhagyományainak, mely egymás segítésén,
kölcsönös tiszteleten, és persze sok-sok vidámságon, diákos jókedven alapszik.
–– Képzéseink nagyon gyakorlatorientáltak, lehetőség van az elsajátított ismeretek kipróbálására,
gyakorlatszerzésre, értelmes és tartalmas üzemi,
ipari munka végzésére is.
–– Ha kedved van, az alapszakok elvégzése után
sokféle mesterszakon is kiegészítheted ismereteidet, igazán sokrétűen képzett szakemberré
válhatsz.
–– A soproni diákok megállják a helyüket az egész
országban, sőt nemzetközi szinten is, de mindig
örömmel emlékeznek vissza a diákéveikre.
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