
 

 
 

Felkészítő tanfolyam 

Kedves leendő Kolléga / Kollegina!  

Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy a BME KJK Hallgatói Képviselet felkészítő tanfolyamot 

szervez az alábbi tantárgyakból:  

 matematika  

 műszaki kémia  

 programozás   

 általános járműgéptan   

 JKL rendszerek 

 általános tájékozató az egységes tanulmányi rendszerről (NEPTUN)   

Az órarendváltozás jogát fenntartjuk! 

A tanfolyamot a regisztrációs héten, augusztus 28-tól szeptember 1-ig (hétfő-péntek) 

rendezzük meg, amikor még nincsenek tanórák.  

Díja 5000 Ft, mely az összes tárgyat tartalmazza, tehát nem tárgyanként kell fizetni.  

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tudsz:  https://goo.gl/KbPKj3 

Az órák időbeosztását, illetve egyéb információkat a Mentor Gárda Facebook oldalán és a 

Hallgatói Képviselet honlapján találod. Részvételi szándékodat a fenti jelentkezési lap 

kitöltésével kell majd jelezned. A felkészítő tanfolyamra jegyet vásárolni a gólyatáborban, 

illetve az első óra kezdete előtt 15 perccel lehetséges.  

Miért jó ez a tanfolyam?  

A nyár mindig is a tanulmányok gyengepontja, ilyenkor lehet a legtöbbet felejteni. 

Egyetemünk tanításában viszont nagy szükség van a középiskolás és ezen felüli 

ismeretekre, hiszen ezekre lehet később alapozni. Ez az előkészítő tanfolyam arra hivatott, 

hogy pár órában összefoglalja azt, amit eddig a középiskolában lehetett hallani, illetve egy 

kicsit felkészít a későbbi tananyagokra, valamint hozzájárul a mérnöki szemléletmód 

kialakításához.  

 

https://goo.gl/KbPKj3
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http://www.kozlekkar.hu/


 

 
 

Korábbi felmérés szerint 2 tanév (4 félév) után csak a hallgatók 10 %-a tud mintatanterv 

szerint haladni. Ennek oka részben, hogy még a legjobb középiskolákból érkezetteknek 

sincs meg feltétlenül a megfelelő előtanulmánya.  

Fontos! Ez az egyetlen olyan felkészítő, amely az elsősök programjaihoz van igazítva. 

Tavalyi felmérés szerint az aktívan felkészítőre járók kivétel nélkül meg voltak elégedve az 

oktatás színvonalával.  

 

A kép csak illusztráció, nem kell megijedned – ráérsz később is.   A felkészítőket a felsőbb 

éves mentorok tartják, és céljuk, hogy megértsétek az anyagot. 

Amennyiben a legkisebb kétséged is felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, nyugodtan 

fordulj hozzánk, a svebis.jozsef@kozlekkar.hu email címen, illetve a Mentor Gárda 

Facebook oldalán!  

A nyár további részére sok pihenést kívánok! Remélem, találkozunk a gólyatáborban is! 

Üdvözlettel: 

Svébis József 

Tankör és 

utánpótlás felelős 

BME KJK HK 
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