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Tájékoztató 
mérnökinformatikus mesterképzésen továbbtanulni szándékozó 

üzemmérnök-informatikus hallgatók számára (általános felvételi eljárás) 

 VIK Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottságának állásfoglalása, 2020.11.24. (v 1.0)  
 

 

Jelen tájékoztató a 2018-ban indított üzemmérnök-informatikus (BProf) képzésben résztvevő hallgatók 
MSc képzésen történő továbbtanulással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseit és az azokra adott 
válaszokat foglalja össze. 

1 Üzemmérnök-informatikus hallgatóként milyen feltételekkel jelentkezhetek 
mérnökinformatikus mesterképzésre? 

Üzemmérnök-informatikus oklevél (sikeres záróvizsga) birtokában jelentkezhet. 

Számítania kell rá, hogy felvétele esetén a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben (KKK: képzési és 
kimeneti követelmények) előírt 60 kredit az ott meghatározott ismeretekörökben az MSc képzéssel 
párhuzamosan pótlandó. A felvétel előtt pótlási kötelezettség tehát nincs. 

2 Kell-e felvételiznem az MSc képzésre? 

Igen, a jelentkezők számára meghirdetett felvételi vizsgán részt kell vennie. 

3 Milyen ismereteket kell pótolnom, és hogyan pótolhatok? 

A Kar által felkínált pótlási lehetőség részletei megtalálhatók a kari honlapon itt. 

Megjegyzések: 

a) Az ismeretpótlást a kar a mesterképzés abszolutóriumának kiadásakor vizsgálja. 
b) Az ismeretek más módon is pótolhatók, lényeg, hogy a BProf képzésben előírt krediteken felül 

az adott ismeretkörökben előírt többletkrediteket megszerezze. Ha a pótlás nem a felkínált kari 
tárgyakkal történik, akkor az igazoló dokumentumokat a Kari Kreditátviteli Bizottság bírálja el.  

4 Megkezdhetem-e a kreditpótlást már a BProf képzés közben? 

Igen, a BProf képzéshez szükséges tárgyak mellett szabadon választható tantárgyként lehetséges a 
pótláshoz szükséges BSc tantárgyak felvétele a következő megszorításokkal: 

a) Amennyiben a felvenni kívánt tantárgynak van tematikailag hasonló párja a BProf képzésen (BSc-
ről BProf-ra történő átjelentkezés esetén elfogadtatható a BProf-os tárgy teljesítésének a kari 
honlapon elérhető ezen dokumentum szerint), akkor a BSc-s tantárgy csak akkor vehető fel, ha 
Ön a BProf-os tárgy kreditjeit már megszerezte. 

b) Mivel más szak tárgyának felvétele történik, a tárgyfelvételhez a Neptun Egységes Tanulmányi 
Rendszeren keresztül kérelmet kell benyújtani. A kérelmet a Kar a kreditpótló tárgyak esetén 
tematikai hasonlóság miatt nem utasítja el. 

https://www.vik.bme.hu/document/1989/original/BProf-r%C3%B3l%20MSc-re%20%C3%A1tmenet.pdf
https://www.vik.bme.hu/document/1990/original/BSc-r%C5%91l%20BProf-ra%20%C3%A1tmenet.pdf
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5 Mit tegyek, ha üzemmérnök-informatikus képzésen tanulok, és eldöntöttem, 
hogy MSc-n szeretném folytatni tanulmányaimat? 

A középiskola után az egyetem más követelményeket támaszt, más tanulási stílust igényel. A két 
informatikai szakunk közül a BSc több elméleti ismeret ad, célja az MSc-re való felkészítés is, a BProf 
gyakorlatiasabb, célja a munkaerőpiacra történő zökkenőmentes belépés elősegítése. 

Arra biztatjuk Önöket, hogy az első félévek tapasztalatai alapján értékeljék helyzetüket, 
eredményeiket, lehetőségeiket. Akik számára a BSc túlságosan elméletinek tűnik, váltsanak BProf-ra, 
akik a BProf-ba belekóstolva sikeresek, több és alaposabb elméleti tudásra is vágynak, tanulmányaikat 
MSc-n is folytatnák, váltsanak BSc-re. 

Ezeket az átrendeződéseket a Kar hasznosnak tartja, és – különösen az első két félévben – támogatja 
is azzal, hogy a zökkenőmentes átmenet érdekében a kreditátvitelre egységes megfeleltetést 
tartalmazó táblázatokat dolgozott ki. 

 

 

 

A BSc képzésről az MSc-re egyenes út vezet, a BProf-ról az út nehezebb, és reálisan egy vagy két 
többletfélévre kell számítani. Ha tehát az elhatározás megérik, célszerű mielőbb átjelentkezni a BSc 
képzésre. A kooperatív képzés (ötödik félév) megkezdése után viszont már célszerűbbnek tartjuk a 
BProf-os oklevél megszerzését, és közben, vagy esetleg további felkészülési idő beiktatásával a 
kreditpótlás megkezdését. 

 

 


