
 

Tájékoztató a 2017. szeptember 1-től érvényes MSc tantervi átmenetről 

 

A BME Építőmérnöki Kara az építőmérnöki Bsc-képzés 2015-ös reformja után 2017 őszi félévétől 

az Msc-képzében vezet be új tantervet. E tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a 

tanulmányaikat korábban elkezdő hallgatóknak, akiknek a 2017 őszi félévben, vagy azt követően 

még tantervi tárgyai maradnak, hogy milyen tárgyak felvételével tudják befejezni a képzésüket. A 

tájékoztatóban hivatkozott régi és új mintatanterv elérhető a kari honlapon: http://epito.bme.hu/msc-

mintatanterv . 

A teendőket az eddigi előrehaladás függvényében határozzuk meg az alábbiak szerint: 

 

1. Aki még nem szerzett kreditet kari (BMEEO??M??? kódú) tárgyakból a képzésén 

Ennek számos oka lehet, például két passzív félév, külföldi tanulmányút, egy sikertelen és 

egy passzív félév. 

Számukra mindenképpen az új rendszerre való áttérést javasoljuk, azaz a 2017/18. I.félévtől 

érvényes mintatanterv alapján  

 

2. Aki a 2016/17 tanév egyik félévében kreditet/krediteket szerzett kari (BMEEO??M??? kódú) 

tárgyakból. 

A képzés időtartama miatt az ilyen hallgatóknak egy-két félév van hátra, vagyis a 2017/18-

as tanévben teljesített tárgyakkal tudják majd befejezni a megkezdett képzésüket. Ennek 

megfelelően nekik a régi tantervben szereplő tárgyakat kell felvenni a Neptunban és 

eredményesen teljesíteni.  

A nem kari (pl. BMEEP…, BMEGT…, BMETE...) kódú tárgyak esetén ez a korábbi rend 

szerint történhet, ezeket a tárgyfelvételeket nem érinti a reform. 

A kari (BMEEO..M…) kódú tárgyak esetén a jellemzően kis létszámra való tekintettel az 

oktatás az új tárgyak órarendi foglalkozásaival összevont (K) kurzusokon történik. Az 

1.melléklet táblázata mutatja, hogy melyik régi tárgy esetén melyik új tárgy óráira kell 

bejárni. (A tárgyak esetleges kreditkülönbségeit az érintett oktatók fogják kezelni a 

számonkérések mennyiségének, módjának megfelelő változtatásával.) A hallgatóknak tehát 

a régi kódú tárgy K jelű kurzusát kell felvennie (ha nincs kiírva a kurzus, akkor a 

tanszéki oktatási adminisztráción kérve annak kiírását) és a tárgy oktatója által ismertetett 

teljesítményellenőrzéseken teljesítenie a tárgyat. Az új tantervben szereplő kari tárgyakat az 

ilyen hallgatók alapértelmezésben nem vehetik fel. 
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FONTOS! Tekintettel arra, hogy egyes tárgyak utódtárgya más félévben kerül 

meghirdetésre, mint az elődtárgy, kérjük valamennyi érintettet, hogy 2017 nyár folyamán 

tervezze meg, hogy a szakiránya választható tárgyai közül melyeket kívánja teljesíteni és 

azok utódtárgya melyik félévben indul. Előfordulhat, hogy korábban tavaszi féléves tárgy 

teljesítését előre kell hozni őszre emiatt 

Amennyiben valaki a régi tanterv olyan kari kódú tárgyát szeretné felvenni, ami nem 

szerepel az 1. melléklet táblázatában, úgy azt 2017. augusztus 25. délig kell jeleznie a 

nemeth.robert@epito.bme.hu vagy a lovas.tamas@epito.bme.hu címre írt emailben. 

Ugyanitt és ugyanilyen határidővel kérjük jelezni azt, ha valakinek olyan, a régi tantervben 

őszi féléves tárgya hiányzik, aminek az utódtárgya csak tavasszal indul és emiatt nem tudna 

2017 őszén diplomázni, hogy valamilyen megoldást találhassunk a problémájára a 

regisztrációs hét folyamán. 

 

3. Újrafelvételizők 

A korábbi Bsc-reformmal ellentétben az MSc-reform során nem lesz átmeneti rendszer, mint 

a 2. pontban látható volt, a régi képzést kifuttatjuk. Ez azzal jár, hogy az újrafelvételiző 

hallgatók számára a KKB akkreditációs eljárást fog lefolytatni a korábban teljesített kari 

tárgyak elismerésére vonatkozóan. Emiatt az újrafelvételt nyerő hallgatókat arra kérjük, 

hogy a nem kari tárgyaikra átvezetési kérelmet adjanak le a Neptunban, és csak a kari 

tárgyak akkreditációját kérjék. Ezekre a KKB egyedi döntést fog hozni, melynek során 

figyelembe veszi a tartalmi kapcsolódásokat, de a teljesített kreditek összes számát is (a 

befogadott kreditek összege nem haladhatja meg a teljesített kreditek összegét). 

 

 

Budapest, 2017. június 15. 

 

       Németh Róbert, Lovas Tamás 

       BME, Építőmérnöki Kar, KTB 
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