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BSc specializációk
• Kimeneti specializáció választás
• Ágazat a 4. szemeszterben, specializáció a 6. szemeszterben
• Váltás lehetséges (csúszással)

• Csak egy spec-en lehet diplomát szerezni és záróvizsgázni
• Több kreditet érdemes lehet más speceken gyűjteni tervezői, szakma
gyakorlási jogosultság miatt
• Képzés közben
• Képzés után, részképzés keretein belül

MSc specializációk
• Kimeneti specializációválasztás, de spec tárgyak már az első félévben
is
• Kötelezően választható kereteket szerkezet-építőmérnöki szakon
bármilyen más szakos tárgy teljesítésével teljesíteni lehet
• Diplomamunka felvételi követelményei -> Dékáni utasítás (2/2018.)

• Projektfeladat specializáció függő
• Angolul is hallgathatók a tárgyak (3 specen)
• Diploma felvételének követelményei
• Dékáni utasítás (2/2018.)

Jogosultságok
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
•

Tervezés, Szakértés, Építési műszaki ellenőrzés, Felelős műszaki vezetés

•

Szakmai gyakorlat után adott területen

•

Építőmérnök (BSc) példák:
•
•
•
•
•

•

Okleveles szerkezet-építőmérnök (MSc) példák:
•
•
•
•
•
•

•

Vízgazdálkodási építmények szakterület (5 év gyakorlat)
Közlekedési építmények tervezési szakterület (5 év gyakorlat)
Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (4 év)
Magasépítési szakterület (4 év)
Energetikai tanúsító jogosultság
Hídszerkezet tervezési szakterület (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal) (7 év gyakorlat)
Tartószerkezeti tervezési szakterület (5 év gyakorlat)
Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület (5 év gyakorlat)
Geotechnikai tervezési szakterület (szerkezet vagy geotechnika szakirány) (3 év gyakorlat)
Magasépítési szakterület (2 év)
Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (3 év)

Okleveles infrastruktúra-építőmérnök (MSc) példák:
•
•
•
•
•

Településtervezési közlekedési szakterület
Településtervezési víziközmű szakterület
Közlekedési építmények tervezési szakterület (3 év gyakorlat)
Vízgazdálkodási építmények szakterület (3 év gyakorlat)
Településrendezési víziközmű szakterület

•

Külön elbírálás diplomaelnevezéstől függetlenül, felsőoktatásban szerzett kreditek alapján

•

Magyar Mérnöki Kamara: www.mmk.hu

Szakmai gyakorlat
• Kötelező (BSc)
• http://epito.bme.hu/szakmai-gyakorlat
• Tavaszi szervezés, nyári gyakorlat, őszi tárgyfelvétel
• Kivitelezői gyakorlat, jelentés, tanszéki kapcsolatfelvétel
• 2017-ben és később kezdetteknek 6 hét (korábban: 4 hét)

• Szabadon választható (BSc)
• Tervezői irodai szakmai gyakorlat (DHAV01), 6 kredit – 1 hónap, Szakdolgozat mellett
• Kivitelezői, fenntartás-üzemeltetési szakmai gyakorlat (DHAV02), 6 kredit – 1 hónap;
7-8-ik szemeszterben

• Szabadon választható (MSc)
• Kutatói, tervezői gyakorlat a Diplomamunka mellett (DHMX01 korábban DHMV01), 5
kredit - 1 hónap

Szabvál tárgyak
• Minden tárgy 240, illetve 90 kredit felett legyen (a szükséges törzs-,
ágazatos- és specializációs minimum keretek meglétével)
• BSc hallgató BSc tárgyat, MSc hallgató MSc tárgyat vehet fel (2/2016.
sz. Dékáni utasítás)
• MSc képzésen IS oktatott tárgy, illetve osztatlan képzésen oktatott tárgy is
MSc tárgynak számít

Szakdolgozat előkészítő, Szakdolgozat
• Dékáni utasítás (1/2018.)
• Tantárgyi adatlapok
• Részletes tárgykövetelmények
• Tanszék függő

• Félévközi beszámoló – 9 kredit (270 munkaóra)
• Szakdolgozat – 15 kredit, tartalmazza az előkészítő munkáját is
• Összesen 24 kreditnyi terhelés
• Közös diplomamunka kiírás

• Együtt felvehető, de nem feltétlenül együtt kell elvégezni

MSc „tömörítés”
• 3. szemeszteres tárgyak szeptemberi kezdés esetén az 1.
szemeszterben is elvégezhetők: kontaktórák csak két szemeszteren
• Zöld tárgyak: építőmérnöki félállás esetén felmentés a jelenléti
követelmények alól (munkaviszony igazolása a tárgyfelelősnél,
tanszéken)
• Szabvál 5 kredit teljesíthető Diplomamunka mellett munkahelyen
vagy Erasmus féléven (akár Diplomamunka mellett)

KTB ügyek – méltányosság
TVSZ 213-215.§
213.§
• (1) Különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a KTB a jelen Szabályzat
bármely előírásától eltérően rendelkezhet, illetve határozhat, továbbá egyes
tantervi követelmények teljesítését egyénre szabottan engedélyezheti.
• (3) A hallgató adott képzésen – a teljes tanulmányi időtartam alatt – egyetlen
alkalommal élhet a méltányosság lehetőségével.
214. §
• (2) Nincs helye méltányosságnak jogszabály kötelező rendelkezése, így különösen
• a) a képzési és kimeneti követelményekben foglalt kötelezettségek teljesítése,
• b) a mintatantervben foglalt kötelezettségek teljesítése, 112 Megállapította a IV./4./20172018. számú Szenátusi határozat. Hatályos 2018. február 1-től. 116
• …
• d) az előtanulmányi kötelezettségek teljesítése vagy
• …

KTB ügyek
• Tárgyfelvétel Szakdolgozat mellé
• Szakmai törzstárgyat nem!
• Vegyes rendszerben végzők -> pipálós!

• Projektfeladatok előkövetelményei – KTB határozat
• Teljesítményértékelési ütemterv
• Mintatanterven belüli ZH és HF beadás
• Keresztfélév, pótlási alkalmak -> tanszéki egyeztetés

#építő250 ösztöndíj
• 2018. szeptembertől
• Akár 50e forint/hó
• Felsőbb évfolyamokon is
• Félévenkénti rangsor
• Mintatanterv szerinti haladás (mintatantervi kreditek 80%-ának megszerzése)
• Tanulmányi teljesítmény (kreditindex)

• Félévközi rangsor
• Mérföldkő tárgyak számonkérései

Kérdések?

