Kedves leendő Hallgatónk!
Ez a tavaszi félév az eddigiektől nagyon eltérő volt, nálunk az egyetemen, és
nálatok a középiskolában is. A sok új kihívás érdekes és értékes megoldásokat
hozott a tanítás-tanulás folyamatában. Reméljük, a benned lévő lendület a
váratlan helyzetek ellenére kitartott, és érettségi vizsgáid is jól sikerültek. Ha
így van, magabiztosan nézhetsz a „ponthúzás” elé.
Bár van még lehetőség a jelentkezési sorrend megváltoztatására, ha minket
jelöltél első helyen, ne változtass. Ebben a tanévben új követelményeket
állítottak a felvételizők elé, és az erre vonatkozó szabályok összpontszámra
gyakorolt hatása még nem ismert. És bizony, a ponthatárok sincsenek kőbe
vésve, azok az utolsó pillanatig alakulgatnak.
Azt viszont már most elmondhatjuk, hogy egy BME diploma mindig érték. Az itt
szerzett végzettség nagyon jó ajánlólevél az iparban itthon és külföldön is.
Ennek több oka is van.
Az egyik, hogy az ipari partnerekkel kialakított jó kapcsolatok lehetővé teszik,
hogy az elméleti tudást már a 3. félévtől kezdve valódi építési munkahelyen,
tervező irodában, vállalkozásoknál kamatoztasd, azaz igazi feladatokkal
találkozz, és ebből persze új tudást szerezz.
A másik, hogy számtalan külföldi egyetemmel állunk kapcsolatban, külföldi
tanulmányaidat a Kar ösztönzi, anyagilag is támogatja, az ott szerzett krediteket
pedig elismeri. Nemzetközi tanulmányaidhoz nagyon jó előkészítés, hogy a Kar
angol nyelvű kurzusai mindenki számára elérhetők, tehát a szakmai nyelvet már
itthon is gyakorolhatod.
Harmadik okot is említhetünk. Az Építőmérnöki Kar folyamatosan figyeli a
szakmai partnerek jelzéseit, és az iparban fellépő igényekre új mesterszakokkal,
új specializációkkal válaszol. Mire az alapképzést elvégzed, olyan
mesterképzésben tudod folytatni tanulmányaidat, mely a legmagasabb szintű
tudást biztosítja az építőipari digitalizáció területén. Informatika és
építőmérnöki szaktudás együtt; tökéletes alap egy induló karrierhez.
A BME jelmondata így szól: „Vezető a műszaki felsőoktatásban”. És ez igaz.
Tájékozódj, olvass az egyetemről, az Építőmérnöki Karról a bme.hu, és az
epito.bme.hu oldalakon.
Nagyon szeretnénk veled találkozni nyár végén az építős gólyatáborban!
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