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A világgazdaságban mind nagyobb szerepet betölt�, sok országban immár húzóágazatnak számító 
biotechnológia a biológiai, vegyipari, m�szaki és informatikai ismereteket egyesíti azon célból, 
hogy valamilyen piacképes terméket állítson el�. A nagy hozzáadott értéket képvisel� iparágak 
tipikus képvisel�jeként a biotechnológia az EU és hazánk gazdasági jöv�képében is fontos 
tényez�ként, lehetséges kitörési pontként szerepel. 

A DE TTK-n a biomérnöki oktató-kutató-fejleszt� tevékenységnek több évtizedes, eredményekkel 
gazdagon dokumentálható múltja van. A helyi �biotechnológiai iskola� nyújtotta szakmai alapokra 
építve, valamint Kelet-Magyarországon a szakemberhiányt felismerve indult el a TTK-n biomérnök 
képzés. 2011-ben alakult meg a képzést összefogó, koordináló Biomérnöki Tanszék. 
(BioChemEng.unideb.hu)

Noha a képzés a m�szaki tudományterülethez tartozik, a tananyag tekintélyes részét a biológia 
modern diszciplinái (genetika, molekuláris biológia, enzimológia, sejtbiológia) teszik ki. Célunk 
olyan okleveles mérnökök munkaer�piacra bocsátása, akik széleskör�, integrált szaktudásuk 
révén a biotechnológia bármelyik részterületén képesek kutatói, fejleszt�i illetve termel�i 
feladatok ellátására.

� Az alapszak (BSc) megnevezése: biomérnöki.

� Az oklevélben szerepl� szakképzettség megnevezése: biomérnök.

� A képzési specializácók megnevezése: nbiotechnológiai vállalkozási.

� A képzési id�: 4 félév, 120 kredit .

� Szakmai gyakorlat: A képzést 6 hetes, egyetemen kívül végzett termelési (üzemi) 

        gyakorlat teszi teljessé.

� A képzés duális formában is végezhet�.      

� A képzésre jelentkezhetnek: a biomérnök és vegyészmérnök, továbbá környezetmérnök, 
természetvédelmi mérnök, mez�gazdasági mérnök, gépészmérnök, állattenyészt� mérnök, 
biológia, kémia, �zika, földrajz, földtudományi BSc diplomával rendelkez�k, ill. valamennyi olyan 
m�szaki, természettudományos, agrár, vagy egészségtudományi jelleg� szakterületen BSc, vagy 
azzal egyenérték� végzettséget szerzett szakember, akik a részletesen meghatározott 
feltételeknek (lásd  ttk.unideb.hu) eleget tesznek. 

DUÁLIS 120 kr. 4 félév

Biomérnök MSc képzés



A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

� a biotechnológia területén megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó 
információk, felmerül� új problémák, új jelenségek feldolgozására,

� szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,

� a m�szaki � gazdasági � humán er�források kezelésének komplex szemléletére, 

� a biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezet-tudatos m�ködtetésére, fejlesztésére, 

� kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai és biotechnológiai laboratóriumi, kísérleti üzemi és 
termel� üzemi feladatok elvégzésére, új kísérleti és termelési metodikák elsajátítására és 
fejlesztésére,

� legalább egy idegen nyelven a m�szaki dokumentáció, szakirodalom megértésére, szakmai 
kommunikációra.

A diploma legfontosabb hasznosítási területei Doktori (PhD) képzés: biológia, kémia, 
molekuláris orvostudományok, gyógyszertudományok, stb. doktori képzési programba való 
közvetlen belépés.

Ipar: a széleskör�en értelmezett biotechnológia bármely területe (fermentációs ipar, 
gyógyszeripar, élelmiszeripar, bioenergetika, hulladékgazdálkodás), továbbá vegyipar, 
egészségipar, mez�gazdaság (pl. min�ségellen�rzés).

Kutatás: alkalmazás az MTA, a minisztériumok, ill. civil szervezetek által fenntartott 
kutatóhelyeken.

Szolgáltatás: egészségügy, ÁNTSZ

Szakért�i feladatok: környezeti szennyezések, környezeti kárelhárítás, hatósági, kormányzati, 
bírósági szakért�i tevékenység.

Nemzetközi kitekintés:  a biotechnológia jelent�ségének növekedése miatt jól képzett biomérnök 
szakemberekre az egész világon egyre nagyobb számban van szükség.

További információ: 

Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens

Tanszéki email cím: BioChemEng@science.unideb.hu

ttk.unideb.hu


