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Szeretnénk figyelmébe ajánlani a BME Tanárképző Központ szakmai 
pedagógusképzéseit annak reményében, hogy a szakmai tanári képesítéssel nem 
rendelkező kollégáit aktív hallgatóink között köszönthetjük! 
 
A 2017/18-as tanév képzéseire való jelentkezés határideje: 2017. február 15. 
A szakmai pedagógusképzési szakjainkon államilag támogatott helyekkel is 
rendelkezünk. 
 
Közgazdásztanár MA osztott, részidős (levelező) mesterképzés  
Szakirányok: közgazdaságtan, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, 
vállalkozási ismertek  
 
Mérnöktanár MA osztott, részidős (levelező) mesterképzés  
Szakirányok: bio-vegyipar, elektrotechnika-elektronika, építő-építészet, gépészet-
mechatronika, informatika, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, műszaki-
gazdasági  
 
Az MA tanárszakok képzési ideje:  

4 féléves azok számára, akik egyetemi/főiskolai diplomával rendelkeznek műszaki/
közgazdasági területen és a tanulmányokra való jelentkezéskor nem tanárként 
foglalkoztatottak 

4 féléves képzésre kell jelentkezni, de a tanulmányokra való jelentkezéskor igazoltan 
tanárként foglalkoztatottak esetében a köznevelési munkatapasztalat előzetes 
tudásként beszámításával számukra a tényleges képzési idő 3 félév lesz (mert 1 
félév összefüggő iskolai gyakorlatként beszámításra kerül) 

2 féléves képzés azok számára, akik az 1993. évi felsőoktatási tv. szerinti főiskolai 
szintű szakmai tanári képesítéssel rendelkeznek (ilyen: a műszaki tanár) 

 
 
Műszaki szakoktató (BSc) részidős (levelező) alapképzés - 7 félév. 
Választható specializációk: elektrotechnika-elektronika, építészet, gépészet, informatika, 
könnyű- és nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés, vegyipar 
 
A képzéseket tömbösítve, félévente 4 alkalom 3 teljes munkanap keretében biztosítjuk. 
 
A szakmai pedagógusképzési szakokra történő jelentkezés támogatására nyílt napok 
keretében felvételi tájékoztatókat tartunk.  
 
A felvételi tájékoztatók időpontjai:  
 
 2017. január 20. (péntek)  - 14,00 – 15,00 
 2017. január 27. (péntek)  - 14,00 – 15,00 
 2017. február 3. (péntek) - 14,00 – 15,00 
 2017. február 10. (péntek)  - 14,00 – 15,00 
 
Helyszín: BME 1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület A128. 
 
A felvételi tájékoztatók alkalmával a felvételi feltételekkel, a jelentkezéssel és a 
képzésekkel kapcsolatosan az általános információkon túlmenően személyes 
konzultációt is biztosítunk. 

Mérnöktanár (MA) képzést ajánljuk: 
A műszaki szakmacsoportokban képző Szakképzési Centrumok szakgimnáziumi képzést 
folytató tagintézményekben vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésben mérnöktanárként 
oktatóknak, mérnöktanári pályára készülőknek. 
 
A képzés célja: a mérnöktanári szakirányhoz illeszkedő Országos Képzési Jegyzék szerinti 
műszaki szakmacsoportok szakképesítéseiben a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati 
tanítására, a duális szakképzések körében a szakmai gyakorlati képzések előkészítésére való 
felkészültség biztosítása. 
 
Felvételi követelmény: a mérnöktanári szakiránynak megfelelő egyetemi vagy főiskolai 
végzettség, vagy műszaki területen szerzett BSc/MSc végzettség, mérnöki szakképzettség 
dokumentált megléte; felvételi portfolió készítése (szakmai életút, tanári tevékenységet 
bemutató dokumentumcsomag készítése, amelynek bemutatása a felvételi beszélgetés során 
történik), a felvételi tájékoztatóban szereplő speciális elvárásoknak való megfelelés. 
 
Közgazdásztanár (MA) képzést ajánljuk: 
A közgazdasági és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban képző Szakképzési 
Centrumok szakgimnáziumi képzést folytató tagintézményekben vagy az iskolarendszeren 
kívüli szakképzésben közgazdásztanárként oktatóknak, közgazdásztanári pályára 
készülőknek. 
 
A képzés célja: a közgazdásztanári szakirányhoz illeszkedő Országos Képzési Jegyzék 
szerinti közgazdasági, kereskedelmi-marketing szakmacsoportok szakképesítéseiben a 
szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati tanítására, a duális szakképzések körében a szakmai 
gyakorlati képzések előkészítésére való felkészültség biztosítása. 
 
Felvételi követelmény: a közgazdásztanári szakiránynak megfelelő egyetemi vagy főiskolai 
végzettség, vagy közgazdasági/kereskedelmi területen szerzett BA/MA/MSc végzettség, 
közgazdász szakképzettség dokumentált megléte; felvételi portfolió készítése (szakmai 
életút, tanári tevékenységet bemutató dokumentumcsomag készítése, amelynek bemutatása a 
felvételi beszélgetés során történik), a felvételi tájékoztatóban szereplő speciális 
elvárásoknak való megfelelés. 
 
Műszaki szakoktató (BSc) képzést ajánljuk: 
A műszaki szakmacsoportokban képző Szakképzési Centrumok szakközépiskolai duális 
szakképzést folytató tagintézményekben szakoktatóként oktatóknak, szakoktatói pályára 
készülőknek. 
 
A képzés célja: az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakközépiskolai képzés 
keretében folyó gyakorlati és elméletigényes gyakorlati képzés, a duális szakképzés 
keretében folyó összefüggő gyakorlati képzés előkészítésére és lebonyolítására, valamint a 
munkahelyi gyakorlati képzés feladataira való felkészítés. 
 
Felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány, a szakoktatói szakirányhoz kapcsolódóan 

megszerzett OKJ szakképesítés dokumentált megléte. 
 
 
További információk: www.felvi.hu BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
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http://www.felvi.hu/

