
AMIR MASTER double degree program
Anyagmérnök MSc + egy külföldi diploma



• Az AMIR program az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EIT) támogatásával 6
európai egyetem szakértelmére támaszkodva
segít megismerni a nyersanyag újrahasznosítás
területének teljes spektrumát a tudományos
szféra, az ipar és a kutatási partnerek
együttműködésének elősegítésével.

• A jelentkezők olyan európai egyetemeken
tanulhatnak, amelyek az Advanced Materials:
Innovative Recycling speciális szempontjaira
szakosodtak.

• A hallgatók megismerkednek a
nyersanyagértéklánc általános és műszaki
vonatkozásaival, beleértve az általános kémiát, az
anyagtudományt, az anyagok életciklusát, valamint
az etikai, tudományos és fenntarthatósági
kihívásokat, fejlesztik a kreativitásukat, innovációs,
vezetői és vállalkozói képességeiket.



Az AMIR programban résztvevők a 4 féléves képzést –
angol nyelven - két helyszínen végzik, majd a képzés
végén mindkét egyetem diplomáját kézhez vehetik.

• Az első évben a Miskolci Egyetem angol nyelvű
anyagmérnök mesterképzésében vesznek rész (a
Korszerű anyagok innovatív újrahasznosítása
specializáción),

• a második évben pedig egy választott tanulmányi
területre szakosodnak az AMIR három partner-
egyetemének egyikén (ezek a Madridi Műszaki
Egyetem, a TU Darmstadti Egyetem vagy a Liège-i
Egyetem), majd szakmai gyakorlatot folytatnak egy
kutatószervezetnél, ipari- vagy tudományos
partnernél.

A programra a Bordeaux-i egyetem online felületén kell
jelentkezni, olyan dokumentumok feltöltésével, mint a
korábbi végzettség igazolása, a nyelvtudás igazolása,
motivációs levél, … stb.

A sikeres pályázó az EIT Label program keretében
ösztöndíjban részesül.

A programról bővebb információk az AMIR MASTER
honlapján találhatók.

A programban részt lehet venni a magyar felvételi rendszeren keresztüli 
jelentkezéssel, vagy anélkül.

https://emundus-amir.u-bordeaux.fr/index.php?lang=en
https://www.amir-master.com/programme/
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félév Tárgy neve kredit

1/tavasz

Applied chemistry and transportation processes 6
Microstructure investigation 2 6

Basics of waste management and waste utilization 7
Recycling of glass, rubber, polymer and paper wastes 5

Materials testing 4
Polymer study 4

1/ősz

Mechanical activation and particulate composites 6
Production and innovation management 5

Materials equilibria 4
Project Management 6

Elective 1 : Polymer studies 2 7
Elective 2: Waste preparation technologies and qualification of wastes 7

Elective 3. Chemical processes 7
Összesen: 60

Az első éves (miskolci) tanterv 



Bővebb információk a www.amir-master.com honlapon

http://www.amir-master.com/
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