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Képzési kínálatunk
M szaki szakoktató (BSc)

Mérnöktanár (MA)

Közgazdásztanár (MA)

elektronikai, építészeti, gépészeti, informatikai, 
könny ipari, közlekedési, 

környezetvédelmi-vízgazdálkodási és 
vegyipari szakirány

biomérnök, építészmérnök, épít mérnök, gépészmérnök, 
könny ipari, környezetmérnök,közlekedésmérnök, 

mechatronikai mérnök, mérnök informatikus, 
m szaki menedzser, 

vegyészmérnök és villamosmérnök szakirány

elméleti gazdaságtan, kereskedelem és marketing, 
pénzügy-számvitel és vállalkozási ismeretek szakirány

Szakirányú továbbképzések
Közoktatási vezet  és pedagógus szakvizsgára felkészít  

szakirányú továbbképzési szak
Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészít  

továbbképzési szak
Mérési-értékelési feladatokra felkészít  pedagógus szakvizsga 

továbbképzési szak
Mérésmetodikai, min ségbiztosítási és szakért i feladatok ellátására és 

pedagógus szakvizsgára felkészít  szakirányú továbbképzési szak
 Távmunka tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Dr. Benedek András 
BME Tanárképz  Központ f igazgató

Az oklevélben szerepl  
végzettség, szakképzettség

Mesterképzés:
Mérnöktanár MA – szakirány megjelölésével

Közgazdásztanár MA – szakirány megjelölésével

Továbbtanulási lehet ségek

Alapképzésben végzetteknek: 
 mérnöktanár MA

szakirányú továbbképzések

Képzési tanácsadás igénybe vehet :

telefonon, e-mailben vagy
nyílt napok keretében (id pontok a honlapon)

Tanulmányi osztály
+36-1/463 16 99

deak.k@eik.bme.hu
pedtantar@eik.bme.hu

Várjuk a képzéseink iránt érdekl d ket!

Alapképzés:
M szaki szakoktató BSc – szakirány megjelölésével

Mesterképzésben végzetteknek:
szakirányú továbbképzések 

bme.mpt.2013

Képzési kínálat
2015

osztott (részidej /levelez ) képzés

osztatlan (teljes idej /nappali) képzés érettségizetteknek
kereskedelem-marketing, közgazdaságtan, 

pénzügy-számvitel és vállalkozási ismeretek szakirány

osztott (részidej /levelez ) képzés

osztatlan (teljes idej /nappali) képzés érettségizetteknek
bio-vegyipari, elektrotechnikai-elektronikai, épít -építészeti, 

informatikai, környezetvédelem-vízgazdálkodási, 
közlekedési és m szaki-gazdasági szakirány



Alapképzés
M szaki szakoktató (BSc)

Mesterképzés
Mérnöktanár (MA)

Mesterképzés
Közgazdásztanár (MA)

A képzést ajánljuk:
az Elektronika, az Építészet, a Gépészet, 

az Informatika, a Könny ipar, a Közlekedés, 
a Környezetvédelem-vízgazdálkodás,  

a Vegyipar szakmacsoportba tartozó szakiskolában 
szakoktatóként  tanítóknak, vagy szakoktatói 

pályára készül knek,
a szakiskolai gyakorlati képzést biztosító szakképz  és

feln ttképz  intézményeknek, szakmai gyakorlati helyet 
biztosító cégek szakembereinek,

azon vállalkozások gyelmébe, amelyek 
saját munkavállalóik bels  szakmai képzését pedagógiailag 

is felkészült szakemberekre kívánják bízni.

A képzést ajánljuk: 
az Elektrotechnika-elektronika, az Építészet, a Gépészet, 

az Informatika, a Könny ipar, a Közlekedés, 
a Környezetvédelem-vízgazdálkodás,

a Vegyipar szakmacsoportba tartozó szakképzésekben 
szakmai elméleti, elméletigényes gyakorlati, vagy szakmai 

gyakorlati tárgyakat oktatóknak, vagy mérnöktanári 
pályára készül knek,

a szakképz  és feln ttképz  intézményeknek,
azon vállalkozások gyelmébe, amelyek saját 

munkavállalóik bels  szakmai képzését  pedagógiailag is 
felkészült szakemberekre kívánják bízni.

A képzést ajánljuk: 
a Közgazdaság, a Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó képzésekben 
szakmai elméleti, elméletigényes gyakorlati, vagy szakmai 

gyakorlati tárgyakat oktatóknak, vagy közgazdásztanári 
pályára készül knek, 

a szakképz  és feln ttképz  intézményeknek,
azon vállalkozások gyelmébe, amelyek saját 

munkavállalóik bels  szakmai képzését  pedagógiailag is 
felkészült szakemberekre kívánják bízni.

A képzés célja:
az osztott rendszer  képzésben 

a közgazdasági szakképzettségre építve
az osztatlan rendszer  képzésben 

a közgazdasági felkészültség megalapozásával
a közgazdasági szakképzettségre építve a szakiránynak 

megfelel  tantárgyak tanítására (elméleti és elméletigényes
gyakorlati órák és gyakorlati foglalkozások 

vezetésére) és önálló, alkotó tanári munkára való felkészítés.

Képzési id :
az osztott rendszer  képzésben 4 félév,  félévente 4x3 nap 

(el képzettségt l függ en módosulhat)
az osztatlan rendszer  képzésben 10 félév

Felvételi követelmény:
az osztott rendszer  képzésben közgazdasági f iskolai/egyetemi 

diploma, vagy BSc/MSc szakképzettség
az osztatlan rendszer  képzésben érettségi, 

alkalmassági vizsgán való részvétel, a felvételi 
tájékoztatóban szerepl  speciális elvárásoknak való megfelelés

Felvételi információk: 
http://www.felvi.hu/

A képzés célja:
az osztott rendszer  képzésben 
a m szaki szakképzettségre építve

az osztatlan rendszer  képzésben
 a m szaki felkészültség megalapozásával 

a középfokú szakiskolai szakképzés, az iskolarendszeren 
kívüli feln ttképzés keretében folyó gyakorlati és 

elméletigényes gyakorlati képzés, valamint 
a munkahelyi gyakorlati képzés feladataira 

való felkészítés.

Képzési id :

az osztott rendszer  képzésben 3 vagy 4 félév, 
félévente 4x3 nap

az osztatlan rendszer  képzésben 10 félév
Felvételi követelmény:

az osztott rendszer  képzésben m szaki f iskolai/egyetemi 
diploma, vagy BSc/MSc szakképzettség; 

az osztatlan rendszer  képzésben érettségi, 
alkalmassági vizsgán való részvétel, a felvételi 

tájékoztatóban szerepl  speciális elvárásoknak való megfelelés

Felvételi információk:
http://www.felvi.hu/ 

A képzés célja:
a középfokú szakiskolai szakképzés, az iskolarendszeren 

kívüli feln ttképzés keretében folyó gyakorlati és 
elméletigényes gyakorlati képzés, valamint
a munkahelyi gyakorlati képzés feladataira 

való felkészítés.

Képzési id :
7 félév, félévente 4x3 teljes nap

Felvételi követelmény:
érettségi és a szakoktatói szakirányhoz 

kapcsolódóan megszerzett OKJ, illetve ezzel 
egyenérték   szakképesítés

Felvételi információk:
http://www.felvi.hu/




