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A BSc képzés lezárása: záróvizsga
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Abszolutórium (végbizonyítvány)

• Feltétele a záróvizsgának (min. 3-4 nappal előtte)
• Kiállításához szükséges: 

1. Valamennyi mintatantervi követelmény teljesítése
a) Kötelező tantárgyak, elágazó tantárgy (infó), szigorlat
b) Specializáció tantárgyai
c) 20 kr. gazdasági-humán (kötelező + köt. vál. előírás szerint)
d) Min. 10 kredit szabadon választható (SzV)
e) Kritérium tantárgyak (2 db Testnevelés, Szakmai gyakorlat)

2. Min. 210 kredit (helyettesítő tantárgyak – SzV)

• Kiállítása automatikus és kötelező (KTH)
• Kiállítását követő vizsgaidőszak végén megszűnik a 

hallgatói jogviszony (kivéve: sikeres MSc felvétel)
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Záróvizsga - MSc felvételi

• Záróvizsga részei: 
1. Elkülönített írásbeli több tantárgy anyagából

(Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi)
2. Szóbeli vizsga egy specializáció tantárgyból
3. Szakdolgozat védés

• Záróvizsga (diploma) minősítése:
0.2*<ZV tárgyak> + 0.3*<szakdolgozat> + 0.3*HSTÁ + 0.2*<szigorlat>

• Kitüntetéses oklevél: HSTÁ ≥ 4,25 & szig = 5 & ZV, Sz = 5
• Eredménye nem javítható
• Sikertelen ZV ≠ igazolatlan hiányzás (meg nem jelenés)
• Kedvezmény saját hallgatóinknak: írásbeli azonos az 

MSc felvételivel (átszámítási faktorral)



5vik.bme.hu

• A Közös BSc ZV – MSc felvételi vizsga írásbeli
• Szóbeli vizsgára van lehetőség, ha

1. Indokolt távolmaradás (súlyos betegség, családi haláleset) - igazolással
2. Dolgozat pont = 30..40% + telj. felvételi követelm. + elfogadott kérelem
3. Kiváló BSc tanulmányi eredmények + elfogadott kérelem

• 3. eset: kérelem elfogadásának szüks. (de nem elégs.) feltétele
Lezárt féléveire vonatkozó HSTÁ ≥ 4,0 (Neptun)

• Kérelem értékelésének szempontjai
1. TDK munka - igazolással
2. Tudományos publikáció (konferencia, folyóirat) - igazolással
3. Demonstrátori tevékenység – igazolással
4. Szakmai tanulmányi versenyeken elért eredmény - igazolással

• Kérelem benyújtása elektronikusan az írásbeli vizsga előtt 
legalább 1 hónappal (msc-felveteli@vik-dh.bme.hu)

2018-tól
ÚJ
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Záróvizsga teendők (időrendben)

• Záróvizsga – felvételi előkészítő (jel.: ápr. 9.)  
• Tanszéki jelentkezés (konzulens, ZV felelős)
• (Esetleg) szóbeli vizsgára jelentkezés (máj. 7.)
• Szakdolgozat beadása (máj. 18. 12h) – Portál + papír
• Neptunban jelentkezés ZV-ra (máj. 2-31.) - jelentkezni
• Valamennyi jegy, a szóbeli ZV előtt min. 3-4 nappal
• Tanulás, tanulás, tanulás…
• Bírálat – (min. 5 nap) felkészülés
• Írásbeli vizsga (június 5.)
• Megtekintés, reklamálás (június 6.)
• Záróvizsgák (június 12-29.) - tanszék
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LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET
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BSc

MSc
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Tantárgy-
blokkok
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Főspecializációk
1. Alkalmazott informatika (AUT) 
2. Internet architektúra és szolgáltatások (TMIT) 
3. Kritikus rendszerek (MIT) 
4. Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja (HIT)
5. Vizuális informatika (IIT) 

Mérnökinformatikus mesterszak
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Mellékspecializációk
1. Adat- és médiainformatika (TMIT) 
2. Intelligens rendszerek (MIT) 
3. IT biztonság (HIT) 
4. IT rendszerek fizikai védelme (HVT)
5. Mobilszoftver-fejlesztés (AUT)
6. Számításelmélet (SZIT)
7. Számítási felhők és párhuzamos rendszerek (IIT) 

Mérnökinformatikus mesterszak
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Főspecializációk
1. Beágyazott információs rendszerek (MIT) 
2. Irányítórendszerek (IIT) 
3. Mikroelektronika és elektronikai technológia (EET-ETT) 
4. Multimédia rendszerek és szolgáltatások (HIT)
5. Számítógép-alapú rendszerek (AUT)
6. Vezetéknélküli rendszerek és szolgáltatások (HVT)
7. Villamosenergia-rendszerek (VET) 

Villamosmérnöki mesterszak
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Mellékspecializációk
1. Alkalmazott elektronika (AUT) 
2. Alkalmazott szenzorika (ETT) 
3. E-mobilitás (VET-VG) 
4. Épületvillamosság (VET-NF)
5. Hang- és stúdiótechnika (HIT)
6. Intelligens robotok és járművek (IIT)
7. Okos város (TMIT)
8. Optikai hálózatok (HVT)
9. Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája (MIT)
10. Smart System Integration (EET)
11. Nukleáris rendszertechnika (VIK)

Villamosmérnöki mesterszak
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1. Financial Informatics (angol)
2. Vállalatirányítási informatika 
3. Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások 
4. Analytical Business Intelligence (angol)

5. Szolgáltatásfejlesztés és –menedzsment

Egészségügyi mérnök mesterszak

Gazdaságinformatikus mesterszak

A képzésen nem különül el 
önálló specializáció 
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http://www.felvi.hu
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Határidő: 2018. február 15. (volt)

Hitelesítés: adatlap beküldésével vagy ügyfélkapun !
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Ami örökös gond: a határidő + érvényesség !
• Fel kell tölteniük (be kell küldeniük) minden dokumentum-

másolatot 2018. július 11-ig (KTH-ból kikérni, feltölteni)
• Az oklevél igazolás érvényessége 30 nap. A záróvizsga időpontja 

ezen nem lehet 2018. június 12. előtti !
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http://www.vik.bme.hu
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A létszámkorlát (remélhetőleg) 
nem lesz a felvétel akadálya !
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Siemens Zrt

Dual master degree programs

University CurriculumSIEMENS

Main specializations Secondary specializations

Embedded Information Systems (MIT) 
Beágyazott információs rendszerek (MIT)

Control Systems (IIT)
Beágyazott információs rendszerek (IIT)

Computer Based Systems (AUT)
Számítógép-alapú rendszerek (AUT)

Applied Electronics / Alkalmazott elektronika (AUT)

E-Mobility / E-Mobilitás (VET-VG)

Applied Sensory / Alkalmazott szenzorika (ETT)

Intelligent Robots and Vehicles / Intelligens robotok és járművek (IIT)

Smart City / Okos város (TMIT)

Programmable logic circuits / Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája (MIT)

Applied Electronics

Electric Power Systems (VET)
Villamosenergia-rendszerek (VET)

E-Mobilty (VET-VG)
E-mobilitás (VET)

Building Electronics (VET)
Épületvillamosság (VET)

Power Plant Process Control

Electric Power Systems (VET)
Villamosenergia-rendszerek (VET)

All

Distribution Transformers

Application / Jelentkezés: gyakornok.hu@siemens.com
Deadline / Jelentkezési határidő: April 30. 2018 - 24h

Info:  https://w5.siemens.com/web/hu/hu/oktatas/ oktatás siemens

mailto:gyakornok.hu@siemens.com
https://w5.siemens.com/web/hu/hu/oktatas/
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Villamosmérnöki MSc

 Specializáció: bármilyen

 Felvehető hallgatók száma: 5 fő

 Helyszín: Budapesti Fejlesztési 

Központ (ECB)

 Duális képzésünkkel járó előnyök:

Mentorprogram

Szakmai konzulens biztosítása a 

képzésen résztvevő hallgatók 

számára, aki végigkísér a 2 év alatt.

Gyakorlati tapasztalat

Korszerű vállalati körülmények között, a 

legjobb szakemberektől, tanulmányaidhoz 

szorosan kapcsolódóan.

Hallgatói szerződés

Fizetés, szabadság és 

flexibilis munkaidő, mely 

tanulmányaidhoz igazodik.

Felvi.hu
Villamosmérnöki MSc képzésre való jelentkezés 

Vállalati jelentkezés
A www.bosch-career.hu weboldalon található információk alapján, 
e-mail a dualis-uni_budapest@hu.bosch.com címre.

Vállalati felvételi a Boschnál
Egynapos felvételi interjú, melynek része egy személyes elbeszélgetés 
és közös feladatmegoldás a többi jelölttel.

Felvételi eredmények kihirdetése – OH
A jelentkezés eredményének kihirdetése az Oktatási Hivatal döntése 
alapján.

http://www.bosch-career.hu/
mailto:dualis-uni_budapest@hu.bosch.com


Knorr-Bremse Group

Jelentkezési határidő: április 30.

joinus.hu / dualis-kepzes

Járművek intelligens fékrendszerei

Járművezető-asszisztens (ADAS) rendszerek

Knorr-Bremse / BME VIK Duális Mesterképzés

Rendszertervezés

Mechatronikai tervezés

Vezérlőegység elektronika 

tervezés
Szoftvertervezés

Megvalósítás és tesztelés
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evosoft Hungary Kft.
VIK - Duális MSc
Mérnökinformatikus szak

• Specializációk

• Fő

• Alkalmazott informatika 

• vagy Kritikus rendszerek

• Mellék

• Adat-és médiainformatika 

• vagy IT biztonság 

• vagy Számítási felhők és párhuzamos rendszerek

• Jelentkezés dualis.bme@evosoft.com címen önéletrajzzal

• Határidő 2018. április 30.

www.evosoft.hu

1117 Budapest, 

Kaposvár utca 14-18.

BME-evosoft 10 perc séta

mailto:dualis.bme@evosoft.com
http://www.evosoft.hu/
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Nokia duális MSc - 4G/5G hálózatok informatikája

• Nokia a világ egyik vezető gyártója a vezetékes és 

vezetéknélküli hálózati infrastruktúra/termékek piacán

• Magyarországon ~1400 mérnök dolgozik az R&D 

területén

• A Nokia mentor programon keresztül lehetőséged nyílik 

közvetlenül gyakorlott szakemberektől világszínvonalú 

tudást szerezni a 4G/5G mobilhálózatokról és azok 

informatikai megoldásairól. Néhány példa terület, 

amivel foglalkozhatsz a képzés során:

• Felhő alapú telekommunikációs megoldások fejlesztése

• 5G kutatások a Nokia Bell Labs-ban

• Helyszín: Corvin sétány (Bókay J. u. 36-42.)

• Jelentkezés módja: küldd el önéletrajzodat a 

hungary.communications@nokia.com email címre

„We create the technology to connect the world”

nokia.ly/BMENokiaDegree

mailto:hungary.communications@nokia.com
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A cél: mesterdiploma !
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Köszönöm a figyelmet !
Mail: okt-dekanh@vik-dh.bme.hu 

BME


