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Felvételi adatok

• egészségügyi mérnöki mesterszak: 42
• gazdaságinformatikus mesterszak: 23
• mérnökinformatikus mesterszak: 57
• villamosmérnöki mesterszak: 34
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Mérnökinformatikus szak 
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Villamosmérnöki szak 
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Egészségügyi mérnöki szak 
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Gazdaságinformatikus szak 

specializáció-tantárgyak
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Becsatlakozás más alapképzési szakról

• alapképzési és mesterképzési szak nem egyezik meg
• kreditelismerési határozat (felvételi döntés előtt)
• kreditpótlási határozat (felvételi döntés után, MOST!)
• alapdiplomához nem szükséges kreditek 

beakkreditálhatók
• kreditpótlás elvileg az első két aktív félévben,
• gyakorlatilag abszolutórium megszerzéséig



10vik.bme.hu

Előírások

• 4 szemeszter, abszolutórium 8 szemeszter alatt (passzív 
is számít)

• maximum 4 passzív félév, maximum 2 egymás után 
(mint alapképzésben)

• 12 államilag finanszírozott félév a felsőoktatásban
• Támogatás visszafizetése 6 félév után
• átsorolás önköltséges képzésre 36 kredit vagy 3,00 alatt
• elbocsátás 8 szemeszter után
• elbocsátás 20 kredit/3 szemeszter alatt
• stb. (mint alapképzésben)
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Mesterképzés sajátosságai

• mérnök kollégák ÉS hallgatók egyben
• projekttárgyak és tanszéki projektek
• szakmai gyakorlat
• tanulmányok és munkavégzés
• felkészülés doktori képzésre
• külföldi tanulmányok (Erasmus, ...)
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Projekttantárgyak a mesterképzésben

• Önálló laboratórium 1.
• Önálló laboratórium 2.
• Diplomatervezés 1.
• Diplomatervezés 2.

• Előtanulmányi rend köti a sorrendet
• Diplomatervezés 1. és 2. kivételesen felvehető együtt, 

önálló laboratórium 1. és 2. NEM
• Csak a választott fő- vagy mellékspecializációt oktató 

tanszéken (eüm: spec. szabályok)
• Titkosított diplomatervezés – önálló laboratórium NEM
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Projekttantárgyak a mesterképzésben

Szabályzati háttér:

http://www.vik.bme.hu
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Projekttantárgyak a mesterképzésben

Szabályzati háttér:

http://www.vik.bme.hu
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Oktatás a „vírushelyzetben”

• Jelenléti oktatás (előadás, gyakorlat, labor)
• Távolléti oktatás csak kedvezményes tanulmányi 

renddel
• Áttérés távolléti munkarendre bármikor (laborok 

utoljára)

A szabályok változnak, mindenki a saját 
érdekében folyamatosan kísérje figyelemmel az 

egyetemi és kari hirdetményeket!
Jelenleg (2020.09.03. 13.30):
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Oktatás a „vírushelyzetben”

• Távolléti oktatás rendje:
• ismeretátadás: kb. mint tavasszal
• számonkérés: új szabályok várhatók
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Oktatás a „vírushelyzetben”

Szabályzati háttér:

http://www.bme.hu

http://www.vik.bme.hu
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Egyebek

• Tanulmányi ösztöndíj:
• 1. félévben a „szerzett” pontszám (felvételi dolgozat 

pontszáma) alapján
• Információforrás:

• http://www.vik.bme.hu
• oktatási dékánhelyettes 

(fogadóóra: hétfő 14.00 – 15.30)
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Köszönöm a figyelmet !
Mail: okt-dekanh@vik-dh.bme.hu 


