Kedves Jelentkezőnk!
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ által a rendelkezésünkre bocsátott adatokból azt látjuk,
hogy Ön olyan (alap)diplomával rendelkezik (fog rendelkezni), mely a fizikus MSc szak szempontjából nem
teljes kreditértékkel vehető figyelembe a felvételi eljárásban. Ezért vizsgálnunk kell, rendelkezik-e a
szükséges előképzettséggel. Akkor is vizsgálnunk kell az előképzettségét, ha a diplomáját külföldön szerzi
(szerezte meg). A mellékelt kreditelismerési táblázatban kell felsorolnia, hogy korábbi tanulmányai során
milyen tárgyakat teljesített a felvétel feltételeként előírt ismeretkörökben:





fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika: legalább 25 kredit,
matematika, informatika, programozás, számítástechnika: legalább 18 kredit (ebből
matematika: legalább 10 kredit),
egyéb természettudományos ismeretek (kémia, anyagtudomány, nukleáris és
környezetvédelmi ismeretek, mérés- és folyamatszabályozás, irányítástechnika)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább
40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Fel kell tüntetni az egyes tárgyak nevét, kreditértékét (ha van), óraszámát és a kapott osztályzatot.
Előtanulmányairól kredit elismerési határozatot küldünk. Ebben lesznek felsorolva azok a tantárgyak,
melyeket a mesterképzéssel párhuzamosan, pótlólag el kell végeznie.
Teendői:
1) Töltse ki a mellékelt kreditelismerési táblázatot. Itt tüntesse fel, az eddigi tanulmányaiból melyek azok
a tantárgyak, amelyek Ön szerint szükséges előismeretként elismerhetők. Azokat a tárgyakat is sorolja
fel, amelyeket most végez.
2) Minden elismerendő tantárgyhoz csatoljon tantárgyleírást (elegendő egy link a tantárgy adatlapjára),
melyből megállapítható a tantárgy heti óraszáma, tematikája, kreditje (ha van). Csatolja indexmásolatát,
amennyiben nem a BME hallgatója.
A fenti dokumentumok elektronikus változatát juttassa el

2017. május 15-ig a felveteli@ttdh.bme.hu email címre.
Ha nehézséget okoz Önnek a fenti dokumentumok bármelyikének beszerzése, kérjük, ezt jelezze emailben. Dokumentumai rendelkezésre álló részét – utalva a hiányosságokra – ebben az esetben is feltétlenül
juttassa el hozzánk a jelzett határidőig.
Amennyiben kérdése van, szívesen állunk rendelkezésére e-mailben a felveteli@ttdh.bme.hu címen,
vagy telefonon a 463-1919-es telefonszámon.
2017. április 4.
Üdvözlettel,
Vida Mária
TTK Dékáni Hivatal

