
 

A fizika BSc szakra 2022-ben felvételt nyert hallgatók részére 

Tárgy: matematika és fizika ismeretfelmérés és meghívó képzési tájékoztatóra 

 

Kedves Hallgatók! 

 

Szívből gratulálunk a sikeres felvételihez, és egyben üdvözöljük Önöket a BME hallgatói között. A BME TTK 

fizika alapszak képzési programjának keretében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden felvett 

hallgatónk az előképzettségéhez illeszkedő oktatásban részesüljön. Ez különösen fontos a tanulmányok elején, 

amikor is fizika és matematika ismeretfelmérés alapján a hallgatóinkat tehetséggondozó és felzárkóztató 

kurzusokra irányítjuk. 

Egyetemi tanulmányaik bevezetőjeként matematika felmérőt íratunk a regisztrációs héten, melynek 

időpontja és helye: 2022. augusztus 31. (szerda) délelőtt 10:30-12:00, BME R épület, R108-as terem. 

Az ismeretfelmérés minden a fizika BSc szakra felvett hallgató számára kötelező kritériumtárgy, 

és legkésőbb az első félév végéig való sikeres teljesítése a második féléves matematika tárgyak 

felvételének előfeltétele! 

A matematika felmérőn írószeren kívül semmilyen segédeszköz nem használható. Akinek a matematika 

felmérője sikertelennek bizonyul, az a Bevezető kalkulus (BMETE15AF51) tárgy elvégzésével teljesítheti a 

megfelelő kritériumtárgyat. 

Úgy találtuk, hogy a járványügyi okokból a középiskolákban bevezetett távoktatás miatt szükséges lett 

a szorgalmi időszak első két hetében középiskolás fizikából intenzív alapozó-ismétlő órákat tartsunk minden 

gólya számára. Ezt a szabadon választható, első két hétre blokkosított Fizika feladatok megoldása 1 

(BMETE11AF47) tárgy keretei között valósítjuk meg, amelynek felvételét emiatt most minden beiratkozott 

hallgatótól kérjük. Az ismétlő órák után kötelező részvétellel fizika ismeretfelmérést tartunk, amely szintén 

kritériumtárgya lesz második féléves fizika tárgyaknak (szükség esetén a felmérő a félév végén 

megismételhető). Ezenkívül ezen ismeretfelmérés eredménye alapján fogjuk a diákokat a harmadik héttől 

haladó/felzárkóztató gyakorlati kurzusokra beosztani. E felmérő pontos időpontjáról és feltételeiről később 

adunk tájékoztatást. 

A kötelező anyagon túlmutató érdeklődésű hallgatóknak az első félévtől kezdve lehetőségük nyílik 

önálló, konzultációkkal segített projektmunka formájában elmélyíteni tudásukat. A második és harmadik 

félévben a mintatanterv szabadon választható tárgyakként biztosítja a Fizika feladatok megoldása 2 és 3 

(BMTE12AF44 és BMTE11AF48) tárgyakat további segítségként az alapozó tanulmányokhoz.  

Az alapozó fizikaórákról és a teljes képzésről további, részletesebb tájékoztatást adunk a TTK 

Hallgatói Képviselete (HK) által szervezett regisztrációs heti programok keretében, ennek időpontját és helyét 

a HK fogja ismertetni. 

 

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! 
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