
Anyagmérnöki
Gazdálkodási és menedzsment
Gazdaságinformatikus
Gépészmérnöki
Kommunikáció és médiatudomány
Mérnökinformatikus
Műszaki menedzser
Szakoktató

A Dunaújvárosi Egyetem a felvételi eljárás 
keretében 8 alapképzést indít

legalább egy emelt szintű érettségi
minimum 280 pont

érettségi tantárgyakból
középiskolai eredményekből

jelentkezés február 15-ig a www.felvi.hu honlapon

Bejutási feltételek

Diplomás képzések 
 



Ponthatárok és önköltségek

www.uniduna.hu
kommunikacio@uniduna.hu

Az egyes szakokhoz tartozó információkat ebben a
táblázatban tekintheted meg (A pontszámok előzetes
kalkulációk, érdemes figyelni a végleges követelményekért
www.uniduna.hu oldalunkat):

6 felvételi beszélgetés alapján



Melyik képzéshez melyik 
emelt szintű érettségit fogadjuk el?

Anyagmérnöki: 
matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai tárgy

Gazdálkodási és menedzsment: 
bármilyen tantárgy

Gazdaságinformatikus: 
bármilyen tantárgy

Gépészmérnöki: 
matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai tárgy

Mérnökinformatikus: 
bármilyen tantárgy

Műszaki menedzser:
matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, történelem,
kereskedelem, marketing, gazdasági ismeretek, szakmai tárgy

Kommunikáció és médiatudomány: 
idegen nyelv, történelem, magyar, matematika, társadalomismeret

Szakoktató: 
OKJ megléte szükséges, így nem kell hozzá emelt szintű érettségi



szereted a tárgyakat, gépeket, eszközöket
szeretsz tárgyakat babrálni (elrontani, megjavítani)
szívesen dolgozol csapatban, komplex rendszerben
gondolkozol

Neked való képzések
Neked ajánljuk a Mérnöki területet, ha 

Ideális képzések: 
Gépészmérnök, Anyagmérnök, Szakoktató

logikusan gondolkodsz, kreatív vagy
lzívesen töltöd idődet a számítástechnika és az informatika
legújabb eredményeinek megismerésével
elemzed a folyamatokat, kitartó vagy egy probléma
megoldásában

Neked ajánljuk az Informatika területet, ha

Ideális képzések: 
Mérnökinformatikus, Gazdaságinformatikus



érdekelnek a folyamatok, összefüggések
élvezed a folyamatos változást
érdekel a gazdaság működése, kedveled a vezető szerepet,
csapatmunkát

Neked ajánljuk a Gazdasági és Menedzseri
területeket, ha

Ideális képzések: 
Gazdálkodási és menedzsment, Műszaki menedzser

Kérdésed van?
Hívj minket telefonon 

+36 (25) 551  274

extrovertált, dinamikus személyiség vagy, könnyen
teremtesz kapcsolatot
élvezed a folyamatos változást
érdekel a média, szeretsz szerepelni, a középpontban lenni,

Neked ajánljuk a Média területet, ha

Ideális képzések: 
Kommunikáció és média



Anyagmérnöki
Gazdálkodási és menedzsment
Gazdaságinformatikus
Gépészmérnöki
Mérnökinformatikus
Műszaki menedzser
Műszaki szakoktató

Duális képzés nálunk
A duális képzés célja, hogy a hallgatók olyan gyakorlatorientált
szaktudást szerezzenek már tanulmányi éveik alatt, amivel
könnyedén elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon. 
Lehetőség nyílik számukra projektmunkákban, kutatásokban
részt venni, amellett, hogy  a tanulmányi időszakban elsajátított
szaktudást a gyakorlatban is hasznosítják. 
 

A Dunaújvárosi Egyetem hét alapszakon indít gyakorlatorientált
duális képzést, országos lefedettségű nagy és közepes
vállalatokkal közösen: 

 

A duális képzésben az a hallgató vehet részt:
Aki felvételt nyert az Egyetem államilag finanszírozott duális
képzésre meghirdetett szakára, beiratkozik, valamint a vállalati
felvételi eljárás során kiválasztásra került és hallgatói
munkaszerződést köt a vállalati partnerrel.


