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Szeretnél-e ...
- egy még értékesebb diplomát, amely még biztosabb elhelyezkedést és karrierépítési lehetõségeket nyújt mind
itthon, mind Európában és szinte bárhol a világon?
- egy teljes szemesztert eltölteni, vagy akár
diplomamunkát készíteni Európa egyik legnívósabb
egyetemén, méghozzá az itthon megpályázható külföldi ösztöndíjaknál kedvezõbb anyagi lehetõségekkel?
- nyári szakmai gyakorlatot végezni ugyanezen egyetemmel kapcsolatban álló, piacvezetõ nyugat-európai
cégeknél?
- az egyetem elvégzésekor az iparba már ezen cégeknél
megszerzett, komoly szakmai tapasztalat birtokában,
általuk elismert szakemberként belépni?
Ha a kérdések mindegyikére igennel válaszoltál,
akkor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem és a Karlsruhei Egyetem közös, 1992-ben
indított német nyelvű mérnökképzése az ideális
választás számodra.

A képzésre való bekerülés feltétele mindössze egy középfokú, C
típusú
német
nyelvvizsga-bizonyítvány
megléte
(német
kéttannyelvû középiskola érettségi bizonyítványa is megfelel),
külön felvételi eljárás nincs. Ha kétségeid vannak afelõl, hogy
nyelvtudásod megfelelõ szintû-e ahhoz, hogy német nyelven
hallgasd az órákat, jobb, ha tudod, hogy az elmúlt években
egyetlen hallgató sem hagyta el a képzést nyelvi nehézségek miatt
(elhangzanak pl. a szakkifejezések magyarul is); akiknek az elején
ilyen félelmeik voltak, néhány hét után már észre sem vették,
hogy németül tanulnak. Ha mégsem tetszene valamiért a képzés,
bármikor, mindenféle következmény nélkül kérheted áthelyezésed a
magyar nyelvû párhuzamos tankörökbe, azonban a bekerülés
lehetõsége egyszeri, késõbbi csatlakozásra lehetõség nincs.
A német nyelvű mérnökképzés keretében, a megfelelő
tanulmányi eredményt elért hallgatók a BSc képzés ötödik
félévét a Karlsruhei Technológiai Intézetben (korábban
Karlsruhei Egyetem) töltik, amit a Magyarországon jelenlévő
német cégek által nyújtott ösztöndíjak és féléváthallgatásra kiírt
egyéb pályázatok tesznek lehetővé. Ezt követően további
lehetőség van a képzést ösztöndíjjal támogató német cégeknél
szakmai gyakorlatot végezni valamint diplomamunkát készíteni.
A mesterképzés végén minden hallgató - az is, aki a német
nyelvû mérnökképzés összes szemeszterét itthon végezte - a
Karlsruhei Egyetem rektora által is aláírt, betétlappal kiegészített
diplomát vehet át.
A német nyelvû mérnökképzés elõnyös akkor is, ha csak a magyarországi szakaszát tekintjük: az oktatás kis létszámban folyik, az
oktatónak több ideje jut egy-egy hallgató kérdésére (a tananyag a
magyar nyelvû képzésével megegyezõ). A német nyelvû képzésben a
villamosmérnöki,
mérnök informatikusi,
gépészmérnöki és
mechatronikai mérnöki szakok
hallgatói vehetnek részt, a képzés semmilyen plusz költséggel nem jár.

A német nyelvû mérnökképzésre jelentkezni Neptun-kódod birtokában akár
már most, de legkésõbb a regisztrációs hetet megelõzõ csütörtök éjfélig a

nemet.sch.bme.hu
címen tudsz.

