A képzésről
Ké tlépcsős képzés – BSc/MSc
Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat célja az angolszász típusú, többciklusú
képzési modell (BSc-MSc) bevezetésével a hallgatói és oktatói mobilitás, az
egyetemek közötti átjárhatóság megkönnyítése belföldön és külföldön egyaránt.
Ez a rendszer lehetővé teszi azt az ideális, sok lehetőséget rejtő helyzetet, hogy a
hallgatók akár két-három egymást követő félévet is más-más intézményben
abszolváljanak.
Alapképzés - BSc
A BSc (Bachelor of Sciences) a kétlépcsős képzés első lépcsője, mintatanterv
szerint haladva 7 félévből áll, melynek elvégzése után a hallgatók építészmérnöki
alapdiplomát szereznek. Ez a képzés amellett, hogy általánosan véve alapszintű
építészmérnöki ismereteket ad, abban különbözik az MSc és az osztatlan
képzéstől, hogy a diploma megszerzése után nem lehetséges tervezői
jogosultságot
(http://mek.hu/index.php?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok) szerezni.
A BSc-s hallgatók mintatanterve az ötödik szemeszterig teljesen, majd a hatodik
félévben már csak részlegesen megegyezik az osztatlan képzésen tanulókéval.A
hét félév tárgyainak, valamint a 7. félévben elkészített diplomatervezés sikeres
teljesítése után megszerzett alapdiplomával több lehetőség is adódik:


lehetséges egyből a szakma legtöbb területén elhelyezkedni, pl.
ingatlanfejlesztőként, beruházóként, műszaki ellenőrként; a
közigazgatásban igazgatási és hatósági munkakörben; építőipari
termékeket gyártó-forgalmazó, szolgáltató cégeknél, ingatlanpiaci és
biztosítási szakemberként, a műemlékvédelemben, épületfenntartási és
felújítási területen; a tervezésben feldolgozó-szerkesztő munkát végezve
építésztervező, várostervező, szerkezettervező irodákban,



látványtervezőként, és még számos egyéb munkakörben;
tovább lehet tanulni a Kar mesterképzésén is. Ebben az esetben a 4 félév
alatt teljesíthető MSc elvégzése után lehetőségük lesz terve zői
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jogosultságot is szerezni, aminek megléte feltétlenül szükséges akkor, ha a
későbbiekben építész tervezőként szeretnének elhelyezkedni;


ezek mellett a kétlépcsős képzés lehetőséget ad arra is, hogy a BME-s
mesterképzés helyett más egyetemen, külföldön, sőt akár más
tudományterületen (pl. gazdaságtudományok) végezzék el mesterképzési
tanulmányaikat.

Me sterképzés - MSc
Amennyiben szeretnék, a BSc képzés hallgatói a BSc-s diplomájuk megszerzése
után a 4 szemeszteres MSc-n folytathatják tanulmányaikat. A ké pzés a különböző
specializációk mentén lehetőséget biztosít az építész szakma egy bizonyos
területén való magasabb szintű elmélyülésre, valamint a diploma megszerzése
után lehetséges tervezői jogosultsághoz is jutni.
Az Építészmérnöki Karon az MSc képzés e lső félévének mintatanterve közös,
ezután lehet specializálódni az alábbi irányokba:


tervező építészmérnök,



urbanista építészmérnök,



ingatlanfejlesztő építészmérnök,



tartószerkezettervező építészmérnök.

Az MSc képzésre való bejutáshoz felvételizni kell,a felvételi pontokba a korábbi
munkákból összeállított portfólió, az előző képzés tanulmányi eredményei,
valamint a kreatív és rajzi készségeket, illetve alapvető építészeti ismereteket
felmérő felvételi eredménye számít bele.
Osztatlan képzés
Az osztatlan ötéves képzés mintatanterv szerint 10 félévig tart, melynek végén
MSc-vel egyenértékű diplomával jutalmazzák a kitartást. Ez a képzés az ország
egyedüli (megmaradt) hagyományos, osztatlan szerkezetű építészmérnök
képzése, aminek előnye, hogy a 10 folyamatos szemesztert felölelő képzési idő
alatt lehetséges célzottabban, mélyebben elmerülni az építész szakma
rejtelmeiben.
A képzés tanterve az első 5 félévben megegyezik a BSc képzés tantervével, ebben
az időszakban ugyanazokat a tantárgyakat hallgatják a két szak hallgatói. Az
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osztatlan képzésen ezután a harmadik év végén következik a
specializációválasztás. A specializációválasztási eljárás folyamán a hallgatók
jelenleg kétféle specializációra jelentkezhetnek:


tervezői specializációra, ahol a tervezési és tervezéselméleti tárgyak a
hangsúlyosabbak;



vagy szerkezeti specializációra, ahol az épület-, és tartószerkezetekkel
kapcsolatos tantárgyak kerülnek előtérbe.

Fontos azonban megjegyezni, hogy mindkét specializáció elvégzésével
ugyanolyan diplomára lehet szert tenni, mellyel később tervezői jogosultság
szerezhető. a
A specializációválasztás alapkövetelménye, hogy a hallgató teljesítsen az első öt
félév mintatantervi tárgyaiból legalább 125 kreditet, valamint az egyes
specializációkhoz további egyedi követelmé nyek is kapcsolódnak. Osztatlanos
hallgatóként sem vezet tehát teljesen egyenes út a diplomához, a
specializációválasztásig érdemes oda figyelni arra, hogy mely tárgyakra
összpontosítasz jobban, hogy az általad választott specializációra biztosan
bekerülhess.
Kreditrendszer
A kreditrendszer alkalmas a hallgatók tanulmányi munkamennyiségének
mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának
megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtől az összes
magyarországi felsőoktatási intézményben kötelező lett.
Az egyetemi tantervekben minden tantárgyhoz tartozik egy kreditpontszám,
amely arra utal, hogy milyen nehézségű a tárgy, konkrétabban, hogy hány
munkaórát kell befektetni annak sikeres teljesítéséhez. Egy kredit
megszerzéséhez elméletileg 30 tanulmányi munkaóra szükséges, de ettől a
valóságban lehetségesek kisebb-nagyobb eltérések.
Az Egyetemen a képzések ajánlott tantervének formája a mintatanterv. A
mintatanterv nem más, mint a tanulmányok alatt elvégzendő tárgyak összessége,
tehát egy nagy tárgycsoport, aminek teljesítése elvárt ahhoz, hogy valaki diplomát
szerezhessen. Ez a tanterv a különböző félévekre más és más tárgyakat ír elő, de
ez csak egy javaslat, így elméletileg nem kötelező eszerint haladni. A
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kreditrendszer megalkotásakor ez is volt az egyik cél – hiszen így egy tárgy
esetleges elbukása esetében nem kell a teljes évet ismételni, hanem csak az adott
tantárgyat.
Eszerint a terv szerint haladva félévenként átlagosan 30 kreditpont teljesíthető. A
diploma megszerzéséhez a tíz félévből álló osztatlan képzésen 300 kreditpont
összegyűjtése szükséges, BSc alapszakon hét félév alatt 210 kreditpontot, míg a
négy féléves mesterképzésen 120 kreditpontot kell teljesíteni.
A kreditpont megszerzésének feltétele a tantárgyak követelményeinek teljesítése,
így például zárthelyi- és vizsgadolgozatok, valamint a házi feladatok, rajzok
legalább

elégségesre

való

teljesítése .

Egy-egy

tantárgy

általában

több

kreditpontot ér. Az oktatott anyag nehézségétől és ennek elsajátításához
szükséges időtől – ill. a heti óraszámtól - függően beszélhetünk 2, 3, 4, 5, 6
illetve akár 10 vagy több kredites tárgyról is.
Minden képzésen az előírt kreditpontok 5%-ának megfelelő pontért, azaz
osztatlan képzésben 15, BSc-n 11 és MSc-n 6 kreditért szabadon választható
tárgyakat kell teljesíteni. Ez többek között azt a célt is szolgálja, hogy a hallgatók
ne csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljanak, így a BME
bármely karán meghirdetett tárgyat hallgathatják, ezáltal is szélesítve a
látókörüket.

Ezen

kívül

képzésektől

és

szakirányoktól

függően

előre

meghatározott kreditpontért, egy előre meghatározott csoportból ke ll te lje síteni
kötelezően választható tantárgyakat (ezek általában Építészkari tantárgyak,
szorosan kapcsolódva a szakmához).
A jelenleg érvényben lévő egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
értelmében az adott intézménynek el kell bocsátania azon hallgatókat, akik hat
alkalommal sikertelenül vizsgáztak egy adott tantárgyból, vagy hatodszori
felvételre sem szerzik meg az adott tantárgy kreditpontjait. Ezért érdemes például
mindig meggondolni, hogy felkészültetek-e megfelelően a vizsgáitokra, vagy
inkább a következő alkalommal próbálkoztok. Ehhez kapcsolódóan még egy
fontos szabályt érdemes tudni, hogy a képzési idő kétszerese alatt, (Bsc
képzésben hét év alatt, osztatlan képzésben maximum tíz év alatt) mindenképpen
meg kell szereznetek a diplomátokat, különben elbocsátanak.
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Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésről
A felvételt nyert hallgatók kétféle finanszírozási státuszban tanulhatnak az
Egyetemen:


az állami ösztöndíjas képzés valójában az oktatás „térítésmentességét”
jelenti. Az államilag támogatott hallgatók után az Egyetem az oktatás
költségeinek finanszírozására az államtól kap anyagi támogatást, ezt az
összeget nevezzük képzési normatívának. Minden hallgató összesen
(képzésektől függetlenül) max. 12 félév államilag támogatott félévben
részesülhet (ez az ún. egyéni támogatási idő).
Az állami ösztöndíjas hallgatók minden, az Egyetemen megszerezhető
juttatásban (tanulmányi-, szociális- és egyéb ösztöndíjak) és a
diákigazolvány által biztosított kedvezményekben részesülhetnek, valamint
kollégiumi férőhelyhez is kedvezményes áron juthatnak.
Fontos tudni azonban, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) által
meghatározott tanulmányi követelmények (pl. az utolsó két félév alatt min.
36 kredit megszerzése) nem teljesítése esetén a támogatott hallgatók is
átkerülhetnek önköltséges státuszba (ezt átsorolásnak nevezzük).



az önköltséges hallgatóknak mindezzel szemben az oktatásuk költségét,
pontosabban annak egy részét saját maguknak kell kifizetniük. Az
önköltség összege minden aktív félévként bejelentett félévben a
beiratkozásért fizetendő alapdíjból (osztatlan: 160.000 Ft, BSc: 145.000 Ft,
MSc: 160.000 Ft), és a felvett kreditekért fizetendő költségtérítés
összegéből (osztatlan: 7.500 Ft/kredit, BSc: 6.000 Ft/kredit, MSc:
8.000Ft/kredit) áll. Ez félévente képzéstől függően, átlagos haladási ütemet
figyelembe véve 330.000 - 370.000 Ft körüli összeget jelent.
Az állami ösztöndíjas hallgatókkal szemben az önköltséges hallgatók nem
részesülhetnek a hallgatói normatívához kötődő juttatásokban (nem
kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat, szociális támogatást), hanem csak a
diákigazolvány nyújtotta kedvezményekkel élhetnek, valamint közösségi
ösztöndíjat, illetve magasabb összegért kollégiumi férőhelyet is kaphatnak.
Az önköltséges hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká
válhatnak, ehhez azonban a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, illetve a
Térítési és Juttatási Szabályzat által meghatározott, különösen jó
tanulmányi teljesítmény szükséges.
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Az adott ké pzéshez tartozó támogatási idő letelte után - ez mindig „képzési idő
+ két félévet”, tehát osztatlanon 12, BSc képzésben 9 félévet jelent – az eredetileg
állami ösztöndíjas hallgatók is automatikusan önköltséges, tehát „fizetős”
státuszba kerülnek. Továbbá a hallgatói szerződés aláírásával vállalják, hogy a
képzési idő másfélszerese alatt (osztatlan képzésben 15 félév, BSc képzésen 11
félév) elvégzik az adott képzést, különben vissza kell fizetniük a korábban rájuk
fordított állami ösztöndíj 50%-át.
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