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MSc képzés indul a BMF-en
A MAGYAR GRAFIKA E-MAIL INTERJÚJA DR. ENDRÉDY ILDIKÓ PROFESSZORASSZONNYAL 

– Az MSc képzés a bolognai rendszerhez való
igazodás eredménye, vagy ettől független, új
posztgraduális képzési lehetőség?
– Az MSc képzés 2009 februárjában indul, ez
lesz az első évfolyam. Jelenleg sem a jelentke-
zők számáról, sem a lemorzsolódásról nincs in-
formációm.

– A soproni egyetemen milyen, általuk bizto-
sított többlet ismeretanyagot, többlet gya-
korlati készséget tartanak az MSc képzés fő
vonzerejének?
– A képzés a Budapesti Műszaki Főiskola köny-
nyűipari szakának és a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Faipari Mérnöki Karának a közös kép-
zése. A képzés első évében (2 félév) a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara
által összeállított, elsősorban ún. „alapozó” tár-
gyakat hallgatják a jelentkezők, Sopronban. A kép-
zés második évében (2 félév) a Doberdó út 6.
szám alatt, a Médiatechnológiai Intézet oktatói-
tól hallgatják a szakmai tárgyakat a jelentkezők.
Ezen utóbbi két félév tananyagába igyekszünk
a korszerű nyomda- és médiaipari, valamint
a papírgyártó és csomagolástechnológus isme-
reteket a tananyagba beépíteni.

– Szeretnénk egy kicsit bővebben hallani arról,
hogy mit is jelent a BSc és az MSc képzés?
– A BSc képzés egyenértékű a főiskolai képzés-
sel. A BSc elvégzése után lehet MSc-re menni,
ez megegyezik az egyetemi szintű képzéssel.

– Milyen időtartamú a képzés?
– Négy félév, mind nappali, mind levelező tago-
zaton.

– Mennyire képesek (és hogyan) a nyomda-
technológia robbanásszerű fejlődésének
naprakész követésére és a tananyagba való
integrálására? Kell-e a gyakorlati képességek

prezentálására valamiféle mestermunkát
készíteni?
– Mind a kar oktatói, mind szükség esetén a ven-
dégoktatóink napra kész ismeretekkel rendel-
keznek. Nem olyan szinten gyakorlatorientált
a képzés, hogy itt mestermunka készítéséről
lenne szó. A diploma megszerzésének a feltéte-
le a diplomadolgozat elkészítése.

– Milyen elméleti tantárgyakat oktatnak
a kurzus keretében, és milyen gyakorlati
képzésben részesülnek a résztvevők?
– Időben rajta lesz a főiskolai honlapunkon.
(http://rkk.bmf.hu/aktualis/konnyuipari_mer
noki_mesterszak_msc_inditasa_080924A szerk.)

– Tartottak-e a közelmúltban diákfórumot,
és ha igen, ott mi hangzott el a hallgatók 
részéről?
– A 2009. februárban végző hallgatókat (az első
BSc évfolyam) tájékoztattuk.

– Milyen iskolai végzettséggel lehet jelentkezni
az MSc képzésre?
– Bármilyen BSc vagy azzal egyenértékű főisko-
lai diplomával lehet jelentkezni. Amennyiben
a diploma nem szakirányú, úgy különbözeti
vizsgák letétele válhat szükségessé.

– Van-e lehetőség külföldi társintézmények-
ben szervezett praktikum és/vagy tanul-
mány folytatására?
– Az Erasmus ösztöndíj az MSc képzésben is le-
hetőséget biztosít, megfelelő nyelvtudás esetén,
egy szemeszternek külföldi folytatására.

– A végzettségi nomenklatúrában mi a prefe-
rencia-rangsora a mesterkurzusnak?
– Felsőfokú szakképzés, BSc képzés, MSc képzés,
doktori iskolában PhD képzés a nomenklatúrá-
ban a preferencia-rangsor.


