
Villamosmérnöki és informatikai kar

BSc és BProf képzés
Elmélet és gyakorlat
Kevés olyan tárgy van a Villanykaron, mely során csak 
előadások keretében tanulhatsz: a tantárgyak nagy 
többségéhez gyakorlat és laborfoglalkozás is tartozik, 
amik biztosítják, hogy a hallgatók megszerezzenek min-
den olyan gyakorlati tudást, amire a munkájuk során 
szükségük lesz. Ezeken az órákon ugyanis mindent, 
amit tanultál, ki is próbálhatsz, akár számítógépen, 
akár valamelyik jól felszerelt egyetemi laborban.

Miért épp a VIK?
A VillAnykAr sokszínűsége

Szakmai tapasztalattal már az alapképzésen
Egyetemünkre jelentkezett hallgatóként már a tanul-
mányaid során meg fogod szerezni szakmai gyakorla-
todat, így mire végzel, biztos tudással rendelkezel majd 
ahhoz, hogy a magyar – vagy nemzetközi – munkaerőpi-
acon is el tudj helyezkedni. A Villanykar ehhez segítséget 
nyújt, az első helyed megtalálásától az adminisztráción 
át tapasztalataid összegzéséig – nem véletlen, hogy a 
munkaadók idén is a Műegyetemet emelték a legjobb 
hazai egyetemek rangsorának második helyére.

Ugyanaz angolul
A BME-n minden félévben kilenc nyelven, több szinten 
találsz majd kurzusokat, így tantervi keretek között 
van lehetőséged meglévő tudásodat fejleszteni, vagy új 
nyelveket elsajátítani. Ha pedig nem itthon, egy iskola-
padban szeretnéd mindezt megtenni, az Erasmus+ és 
sok más külföldi tanulmányi program segíthet neked 
abban, hogy élesben is kipróbáld nyelvtudásod.

Ép testben...
Az egyetemre érkezve megnyílik előtted a lehetőség, 
hogy a BME Sportközpontjában vagy a Sporttelepen 
órarendi keretek között válassz magadnak mozgá-
si lehetőséget – itt azonban szabadjára engedheted 
fantáziád, mivel a foci, kosárlabda, röplabda, úszás, 
jóga, asztalitenisz, atlétika, testépítés, tenisz, tollaslab-
da, aerobic, aikido, sportlövészet, karate, tánc, fallab-
da vagy a falmászás még csak a jéghegy csúcsa az itt 
választható sportoknál!

Szakmai körök
Az Egyetemen nem csak az oktatókkal lehet a szakmáról 
beszélgetni – legalább ilyen jó alkalmat kínálnak rá a 
népes szakmai körök. A Simonyi Károly Szakkollégium 
közel 150 tagja egész évben aktívan dolgozik valamin, 
ami túlmutat a tanulmányaikon, és évről-évre megren-
dezik Magyarország legnagyobb, kizárólag hallgatók ál-
tal szervezett konferenciáját is. Bármi is érdekeljen a 
villamosmérnöki vagy informatikai szakmából, itt talál-
ni fogsz barátokat, akik ugyanazt a hobbit űzik! 

Speciális képzések
Ha már most tudod, hogy szakmádat német nyelven 
szeretnéd gyakorolni, akkor itt a lehetőség, hogy úgy is 
tanuld meg: a VIK német nyelvű képzése bárki számára 
elérhető, aki jól beszélni a nyelvet és érzi magában a 
vállalkozó kedvet.
A legjobbak pedig az IMSc képzésre jelentkezhetnek, 
ahol kisebb csoportokban, a Kar legkiválóbb oktatóinak 
segítségével szerezhetnek jóval mélyebb tudást, mint 
hallgatótársaik.



Az ipar által elismert diplomáddal a kezedben 
már képes leszel közreműködni elektronikus 
eszközök, létesítmények tervezésében, gyártásában, 
üzemeltetésében, mérési és ellenőrzési feladatok 
megoldásában, bármelyik céghez is szeretnél kerülni –
vagy folytathatod képzésedet MSc-n az egyetemünkön.

A klasszikus szoftverfejlesztéstől, rendszerek 
tesztelésétől és üzemeltetésétől kezdve a web- 
és mobilprogramozással, big dataval vagy IT 
biztonsággal is foglalkozhatsz.

Üzemmérnök-
informatikus
 BProf kéPzés

Vadonatúj képzés, mely segítségével hat 
félév alatt szerezheted meg felsőoktatási 
diplomádat informatikai területen.

Nagyobb arányban megjelenő gyakorlati 
szakképzés a legnagyobb szakvállalatok valós 
tevékenységeivel összekapcsolódva.

A technológia változásait jól követő tanterv,  
melyben a hallgatók a piacvezető céges 
partnereinknél végzett projektmunkáik során a  
legfrissebb szakmai ismereteket szerezhetik meg.

Akik eddig kevésnek érezték 
ismereteiket vagy pontszámukat 
a BME diplomához, most bátran 
vállalkozhatnak erre a képzésre.

BProf diplomával két félév továbbképzés 
után szakosodhatsz MSc-n, de a szakmai 
gyakorlataidat felhasználva akár azonnal 
bekerülhetsz a legnagyobb cégekhez is.

Mérnökinformatikus
Bsc kéPzés

Hét féléves mérnökinformatikai képzésed 
alatt egyik legdinamikusabban fejlődő 
iparág legmodernebb technológiáival 
ismerkedhetsz meg.

A képzésben – nevéhez híven – nagy szerepet 
kapnak a mérnöki készségek: itt nemcsak az 
elméleti és a matematikai tudás fejlesztése 
a cél, hanem a nagyszámú gyakorlati óra 
segítségével a való világ problémáira is 
felkészülhetsz.

Végzés után továbbtanulhatsz 
MSc-n, vagy az itt szerzett 
tapasztalataidat kamatoztatva 
elhelyezkedhetsz bármelyik 
hazai vagy külföldi IT vállalatnál 
rögtön végzés után.

Nemcsak alkalmazói, hanem kutatói és 
fejlesztői képességekkel is felszerelkezhetsz 
egyetemi éveid alatt.

Három utolsó félévedben az általad választott 
specializáción mélyítheted tovább tudásod a 
téged leginkább érdeklő technológiákban:
• Vállalati információs rendszerek
• Infokommunikáció
• Szoftverfejlesztés
• Rendszertervezés

A rád váró hét félév alatt lehetőséged lesz összetett 
elektromos és elektronikus rendszereket tervezni, 
programozni – legyen szó akár nagygépekről, akár 
finom elektronikus eszközökről.

Villamosmérnök
Bsc kéPzés

Az elméleti ismeretek 
oktatása mellett számos 
tantárgyhoz tartoznak 
laborok, melyek során 
magad is kipróbálhatod 
az előadásokon hallott 
trükköket.

Kiemelkedően korszerű eszközparkunk – például 
az Egyetem komplett elektronikai gyártósora –
segítségével elsajátíthatod az iparban leggyakrabban 
használt eszközök és műszerek kezelését.

Már végzésed előtt másfél évvel szakosodhatsz 
valamely területre, hogy a téged legjobban 
érdeklő tárgyakon keresztül ismerhesd meg a 
szakmát:
• Beágyazott és irányító rendszerek
• Infokommunikációs rendszerek
• Mikroelektronikai tervezés és gyártás
• Fenntartható villamos energetika


