Építményinformatikai mérnök mesterképzési szak
Felvételi rend

Az Építményinformatikai mérnök mesterképzési szakhoz szóbeli felvételi kapcsolódik. A
felvételire 2022. május 27-én 10 órától kerül sor, a járványhelyzettől függően jelenléti vagy
online formában.
A felvételi kiváltható a BME alábbi alapképzésein tett záróvizsga eredménnyel1, amennyiben
a záróvizsga eredményéből számított (ZVE × 20) felvételi eredmény eléri a 70 pontot:
• építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, energetikai mérnöki, mechatronikai
mérnöki, villamosmérnöki, mérnökinformatikus alapképzési szak.
Az eredményről a jelentkezőnek hiteles igazolást kell benyújtania 2022. július 4-ig.
Amennyiben a jelentkező nem a BME-n szerezte alapszakos végzettségét vagy nem a BME-n
végzi tanulmányait és záróvizsgázik az aktuális félévben, szóbeli felvételi vizsgát kell tennie.
A szóbeli felvételi vizsga célja kettős. Egyrészt számot adni az alapképzésen szerzett, az
Építményinformatikai mérnök mesterképzési szak képzési céljai szempontjából releváns
tudásról, másrészt felmérni a jelölt motivációját a képzés magas szintű elvégzésére. Ennek
megfelelően nincs tételsor, az alábbi tágabb kérdéskörök szolgálnak iránymutatásként:
• Miért jelentkezett a képzésre, milyen személyes lehetőségeket lát a képzésben,
milyennek gondolja a későbbi elhelyezkedés perspektíváit?
• Milyen kapcsolódási pontot lát az alapképzésen szerzett kompetenciái és az MSc
képzés céljai között?
• Mondjon szakterületének megfelelő építményinformatikai alkalmazási példát, ahol
alapképzési ismereteit tudja hasznosítani?
A szóbelit a képzés oktatóiból összeállított bizottság előtt kell letenni. A szóbelin mutatott
teljesítmény alapján a bizottság 0 és 45 pont között értékeli a jelentkező válaszait. A felvételi
vizsga eredményeit 2022. május 31-én tesszük közzé a https://epito.bme.hu/msc-felveteli
honlapon.
Az a jelentkező, aki az aktuális félévben záróvizsgázik, de nem bízik annak felvételihez
szükséges eredményében, jelentkezhet a szóbeli felvételi vizsgára is. A felvételi eljárásban a
két vizsga (ZV vagy szóbeli felvételi) közül a jobb eredmény kerül beszámításra.

Budapest, 2022.04.14.
Dr. Rózsa Szabolcs
dékán

TVSZ 156. § [A záróvizsga eredménye] A záróvizsga eredményét (ZVE) a 0,5ZT+0,5D kifejezés szerint
kell kiszámítani, ahol ZT a záróvizsga tantárgyakból szerzett érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, D a
szakdolgozatra, diplomamunkára megállapított érdemjegy.
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