
KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

MISKOLCI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 

 

LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SPECIALISTA SZAKIRÁNYÚ  

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 

 

A Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Karának Logisztikai Intézete a 

2018/2019-es tanév II. félévében lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú 

továbbképzést indít. A képzés megvalósítását, valamint szakmai tartalmának folyamatos 

korszerűsítését az ALFRA Consulting nemzetközi szervezete támogatja.  

 

A képzés keretében a korszerű folyamatszemléletre épülő olyan tudást adunk, 

mely révén a szakmérnök képes lesz a különböző veszteséghelyzetek, szituációk 

feltárására, azok folyamatos csökkentésére. A képzés a gyakorlatban jól alkalmazható lean 

eszközök, módszerek megismertetésére, a vállalkozásokon belüli megvalósítási feltételek 

elemzésére, az alkalmazási technikák, megoldások elsajátíttatására épül. Mindezen tudás, 

képesség ma már a hatékony, sikeres vállalati működés elengedhetetlen részét képezi. 

 

A KÉPZÉS JELLEMZŐI 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Lean folyamatfejlesztő specialista 

szakirányú továbbképzési szak 

 

2. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető szakképzettség oklevélben 

szereplő megnevezése: Lean folyamatfejlesztő specialista 

 

3. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: Műszaki képzési terület 

 

4. A felvétel feltétele: Műszaki; orvos- és egészségtudomány; társadalomtudomány; jogi; 

közigazgatási, rendészeti és katonai; pedagógusképzés; informatika; természettudomány; 

gazdaságtudományok; bölcsészettudomány; agrár; sporttudomány képzési területek 

valamelyikén legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű 

képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség. 

 

 



5. A képzési idő: 2 félév 

 

6. Képzési napok: 

2019. február 15-16. 

2019. március 01-02., 22-23. 

2019. április 05-06., 26-27. 

2019. május 12-13., 10-11., 17. 

 

7. Tankör létszám: 10-20 fő (20 fő felett új tankört indítunk) 

 

8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

9. A képzés kezdete: 2019. február 15. 

 

10.A képzés önköltségi díja: 280.000 Ft/szemeszter 

 

11. Jelentkezés határideje: 2019. február 01. 

 

12. Kapcsolat:  

- Szakmai kérdések esetén: tamas.peter@uni-miskolc.hu 

- Adminisztratív kérdésekben: mentorius@uni-miskolc.hu 

 

A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga esetén a hallgatók lean 

folyamatfejlesztő specialista szakképzettséget igazoló egyetemi oklevelet kapnak. 

 

Miskolc, 2018.11.28. 

 

Prof. Dr. Illés Béla 

intézetigazgató egyetemi tanár 

Dr. Tamás Péter 

szakfelelős, dékánhelyettes egyetemi docens 

 

 

 

Seres László 

ALFRA Consulting Kizárólagos Partnere Magyarországon 
 

mailto:tamas.peter@uni-miskolc.hu
mailto:mentorius@uni-miskolc.hu

