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A kiválóság a legjobb esélyünk
Dr. Bejó László, oktatási dékánhelyettes, NymE Faipari Mérnöki Kar

Az elmúlt időszakban viharos sebességgel követték egymást a felsőoktatás átalakításával kapcsolatos döntések. A jelenlegi oktatáspolitika álláspontja
szerint – melyben kiemelten támogatott a műszaki és az informatikai terület –
a Faipari Mérnöki Kar regionálisan és országosan fontos képzéseket folytat.
A kar tisztában van a tehetséggondozás és a minőségi képzés szükségességével,
emellett pedig fontos küldetésének tekinti, hogy a változó feltételek, a sok bizonytalanság között biztos pontként töltse be a szerepét, és szolgálja – más területek
mellett – a faipari felsőoktatást, kielégítse a faipari mérnökök iránti igényt az egész
országban.
Megbízható, kiváló, az iparban is jól használható szakemberek képzésére, ehhez pedig jó képességű, szorgalmas hallgatókra van szükség. Ennek érdekében a
kar munkatársai nagyszabású kezdeményezésbe fogtak, amelynek célja elsősorban
a kiváló hallgatók megtalálása és támogatása a tanulmányaik kezdetén. A vállalati, alapítványi és önkormányzati összefogással megvalósuló program célja ösztöndíj alapítása a kiemelkedő felvételi eredménnyel rendelkező hallgatók számára,
amellyel elősegíthetjük, hogy ezek a hallgatók kiegyensúlyozott, biztos anyagi háttér mellett a lehető legtöbbet tudjanak profitálni a tanulmányaikból.
Az ösztöndíj a tanulmányok első évére szól. Ezt követően – amennyiben a hallgatók továbbra is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak – a magas összegű tanulmányi ösztöndíj mellett köztársasági ösztöndíjra, illetve kiemelt egyetemi ösztöndíjra
is pályázhatnak. E kiemelkedő hallgatóknak lesz lehetőségük az őket támogató
ipari, szakmai partnerek megismerésére is, akikkel várhatóan szorosabb együttműködést is kialakíthatnak (pl. gyakornoki program vagy az egyetemi oktatást
ipari tapasztalatokkal ötvöző, ún. duális képzés keretében) a további tanulmányok
folyamán.
A faipari mérnökök, illetve a fával is foglalkozó ipari termék- és formatervező mérnökök számára alapított Kiválóság a faipari felsőoktatásban ösztöndíjat a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány támogatásával sikerült megalapítani. Reméljük, minél több hazai szakember és vállalkozás érzi szívügyének
a jól felkészült, kiváló faipari mérnökök képzését, és támogatja majd ezt a
kezdeményezést. Amennyiben Ön, vagy cége szívesen hozzájárulna a kezdeményezéshez, megteheti ezt a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítványon keresztül, vagy közvetlenül is felveheti a kapcsolatot a Faipari Mérnöki Kar
vezetőivel. Az érdeklődők bővebb információt a www.fmk.nyme.hu honlapon találhatnak, vagy közvetlenül Dr. Bejó László oktatási dékánhelyettestől kérhetnek
(06 99 518 386, lbejo@fmk.nyme.hu).
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