
Szeretnél-e
 

egy még •	 értékesebb diplomát, amely még biztosabb 
elhelyezkedést és karrierépítési lehetőségeket nyújt 
mind itthon, mind Európában és szinte bárhol a 
világon? 
egy vagy két teljes szemesztert•	  eltölteni, vagy akár 
diplomamunkát készíteni Európa egyik legnívósabb 
egyetemén, méghozzá az itthon megpályázható 
külföldi ösztöndíjaknál kedvezőbb anyagi 
lehetőségekkel? 
nyári •	 szakmai gyakorlatot végezni ugyanezen 
egyetemmel kapcsolatban álló, piacvezető nyugat-
európai cégeknél? 
az egyetem elvégzése után az iparba már ezen •	
cégeknél megszerzett, komoly szakmai tapasztalat 
birtokában, általuk elismert szakemberként belépni? 

Ha a kérdések mindegyikére igennel válaszoltál, akkor a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és 
a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT, korábbi nevén 
Karlsruhei Egyetem) közös, 1992-ben indított német 
nyelvű mérnökképzése az ideális választás számodra.né
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A képzésre való bekerülés feltétele mindössze egy B2 szintű 
komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű 
okirat megléte német nyelvből. Külön felvételi eljárás nincs. 
Ha később mégis meggondolnád magad, új félév kezdetén 
mindenféle következmény nélkül kérheted áthelyezésed 
a magyar nyelvű párhuzamos kurzusokra. A bekerülés 
lehetősége azonban egyszeri, később csatlakozni nem lehet. 

A német nyelvű mérnökképzés keretében az első négy félév a 
BME-n, a magyar nyelvű képzéssel megegyező tematikával, 
kis létszámban, német nyelven folyik. A megfelelő tanulmányi 
eredményt elért hallgatók a BSc képzés ötödik félévét 
a Karlsruhei Technológiai Intézetben (KIT, a korábbi 
Karlsruhei Egyetem) töltik, amihez a féléváthallgatásra 
kiírt pályázatok, illetve a Magyarországon jelenlévő német 
cégek által biztosított ösztöndíjak nyújtanak támogatást. A 
cégeknél szakmai gyakorlat végzésére is van lehetőség. A 
mesterképzés végén minden hallgató a KIT rektora által is 
aláírt betétlappal kiegészített diplomát vehet át. A képzés 
plusz költséggel nem jár.

2018 szeptemberétől a villamosmérnöki szak hallgatói az 
első két félévüket a BME-n végzik német nyelven, a harmadik 
és a negyedik félévüket a KIT-en töltik. Alapképzésüket itthon 
fejezik be, és megfelelő tanulmányi eredmény elérése esetén 
képzésük végén kettős diplomát (double  degree)  vehetnek át.

A német nyelvű képzésben a
villamosmérnöki,•	
mérnökinformatikus,•	
gépészmérnöki és•	
mechatronikai mérnöki•	

alapszakok hallgatói vehetnek részt.
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Információ és jelentkezés a villamosmérnök és 
mérnökinformatikus hallgatók számára:
http://nemet.vik.bme.hu/   
http://start.vik.bme.hu/nemet-kepzes

Információ és jelentkezés a gépészmérnök és 
mechatronikai mérnök hallgatók számára:  
http://gpk.bme.hu/nemet


