Légiközlekedési-hajózó szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak
A Nyíregyházi Egyetem 3 féléves, nappali, önköltséges képzést indít 2019/2020 tanév II. félévében
Légiközlekedési-hajózó szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakon.
A képzés célja olyan légiközlekedési-hajózó szakmérnökök képzése, akik alkalmasak a
repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél navigációs tiszti, pilóta, főpilóta, oktató,
megfelelőségi vezető tevékenység ellátására. A képzés 3 féléves, mely tartalmazza a teljes ATPL(A)
elméleti anyagot, valamint 140 óra repülési és 60 óra szimulátor gyakorlatot.
A felvétel feltételei: Műszaki vagy informatikai képzési területen legalább alapképzésben (vagy
korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és mérnöki szakképzettség:
anyagmérnöki, biomérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki, faipari mérnöki, gépészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, járműüzemmérnöki, járműmérnöki, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, közlekedésmérnöki,
logisztikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, molekuláris bionika mérnöki, repülőmérnöki*,
vegyészmérnöki, villamosmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki vagy mérnökinformatikus, illetve
üzemmérnök-informatikus szakon szerzett legalább BSc végzettség.
Azok a jelentkezők, akik a Nyíregyházi Egyetem (korábban Nyíregyházi Főiskola) repülmérnöki
szak repülő-műszaki szakirányán végeztek, több tárgyból is felmentést kérhetnek.
A jelentkezési lappal (letölthető az egyetem honlapjáról) beadandó dokumentumok:
1. Angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
2. Az 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi
minősítés (egészségügyi alkalmassági vizsgálat – reporvos.hu; Budapest, Gyáli út).
3. Alkalmas minősítés a repülő gyakorlati képzést végző képző szervezet (ATO, Tréner Kft.)
pálya alkalmassági vizsgálatán.
Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezés: kata.choma@trenerkft.hu
Pályaalkalmassági vizsgálat ideje:

2019.11.15.
2019.12.13.
2020.01.13.

4. A mérnöki végzettséget igazoló oklevél másolata *
*- a 2020. januárjában záróvizsgázóktól 2020. február 10-ig elfogadjuk.
Jelentkezési határidő: 2020. 01. 15.
Jelentkezési lap beküldési címe:
Nyíregyházi Egyetem
Hallgatói Szolgáltató Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
A képzés költsége: 5,5 millió forint/félév, melyre a Diákhitel 2 felvehető.
Képzés kezdete: 2020. február
A képzés minimum 5 fő jelentkezése esetén indul.

Pályaalkalmassági vizsgálat
A vizsgálatot a nyíregyházi Tréner Kft. felvételi bizottsága végzi, a nyíregyházi repülőtéren.
A felvételi 3 részből áll (minden rész angolul zajlik) :

Compass teszt
Személyes elbeszélgetés
Csoportmunka

Compass teszt: a teszt teljes egésze nem elérhető, ám az interneten típusfeladatok megtalálhatóak;
a fizikai és matematikai kérdések a középszintű érettségi szintjének felelnek meg
Személyes elbeszélgetés: motivációs és szakmai elbeszélgetés
Csoportmunka: kb. 20-30 perces logikai feladat megoldása közösen
Amennyiben az első osztályú orvosi vizsgálatra még nem jelentkezett be, kérjük tegye meg minél
előbb!
Kérjük, amennyiben mégsem fog részt venni a pályaalkalmassági vizsgálaton, jelezze felénk
e-mailben vagy telefonon!
További információ: Choma Kata – kata.choma@trenerkft.hu ; +3670/8840-421
felvi@nye.hu

