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 „Egyetem a HALLGATÓK szemével” 

 

ÁPRILIS   23.  (KEDD) 14:45h 

  

BESZÉLGETÉS  A  BME  ÉPÍTŐMÉRNÖKI  KAR 

HALLGATÓIVAL 
 

 

 

Vendégeink: 

Kovács Éva és Szabó Evelin 

Egyetemi hallgatók, BME 

helye: EJG., 103.ea. 

Azoknak a 7-12.évfolyamos diákjainknak javasoljuk, akik… 

… a műszaki pálya iránt érdeklődnek, 

… általában a mérnöki pálya választásában gondolkodik, 

… biztosan a mérnöki pályák iránt vonzódnak, de nincs konkrét elképzelésük, 

… jelenleg úgy tervezik, egyértelműen az építőmérnöki szakmát pályázzák meg, 

…akik még nem tudja, merre szeretnének továbbtanulni, 

… szeretnék tudni, mi a különbség az építész és az építőmérnök között, illetve, hogy mivel is 

foglalkozik egy építőmérnök, 

…szeretnék tudni, miként látja az oktatást és leendő hivatását egy műegyetemi hallgató 

…érdekel, hogy milyen egy műegyetemi hallgató élete 

… hiteles információkat szeretnének kapni a felvételiről, képzésről, a továbbképzésről, 

…akik számára érdekes téma a minket körülvevő műszaki létesítmények (út, vasút, csatornahálózat, 

magasépítmények, hidak, környezetvédelmi létesítmények, vízépítési létesítmények, geodéziai 

munkálatok, stb.) 

…faktosok (matematika, fizika, informatika) 

… „csak úgy” kíváncsiak, 

 

 

A látogatás során várhatóan a következő témák vetődnek fel: 

 

- Mivel foglalkozik egy építőmérnök? 

- Mi a különbség az építőmérnök és az építész között? 

- Miért jó mérnöknek lenni? 

- - Milyen ágazatai és szakirányai vannak az építőmérnöki pályának? Mely szakirányok közül 

választhat egy hallgató? 

- Miért érdemes olyannak is az építőmérnöki karra felvételizni, aki nem építőmérnökként szeretne 

dolgozni? 

- Milyen elvárások vannak a felvételin? 

- Ösztöndíjak, tudományos kutatási lehetőségek 

- Mitől érdekes egy egyetemista élete a Műszaki Egyetemen? 

 

A programra az érdeklődők előzetes feliratkozását kérjük, várjuk!   

CSAK az I. EMELETI TANÁRINÁL kitett táblázat!  

- Amennyiben előző nap 12:30h-ig üres marad a jelentkezési lap, a programot lemondjuk. 
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 „Munkahelyek látogatása” 

 

 

ÁPRILIS   25. (CSÜTÖRTÖK) DU. 

 
 

Tájékoztatunk, hogy 10-12.évfolyamos, már regisztrált diákjaink 14 fős csoportja egy kvízműsor 

háttérben zajló munkálatait figyelheti meg. 

 

Erre a programra a jelentkezés lezárult. Ha 16.éved betöltöd, akkor remélhetőleg jövőre Te is jöhetsz! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


