A BME Építészmérnöki Kar Építésügyi szakmérnöki szakot indít 2006. februárjától. A képzés
célja az építésügy különbözõ területein alkalmazható szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a képzésben részt vevõk – elsõsorban szakirányú mérnöki ismereteikre alapozva- képesek legyenek az építésügy különbözõ területein kistérségi, önkormányzati – az épített
környezet alakításával és védelmével kapcsolatos
munkájukat magasabb szakmai színvonalon ellátni. A képzés idõtartama 4 félév + diplomafélév. Az oktatott anyag tartalmazza az EU tagsággal járó szabályozott kereteket. Az építésügyi
szakmérnöki szak a legmagasabb szintû mûszaki
jellegû posztgraduális képzés az építésügyben
dolgozó mérnökök és építészek számára.

FÕBB TÉMAKÖRÖK
Építésügyi jogi és közigazgatási ismeretek
EU tagállamok építésügyi gyakorlata
Építésügyi igazgatás gyakorlata
E-kormányzat
Épületszerkezetek
Épületenergetika
Településrendezés
Környezetvédelem és építésügy
Az épített környezet védelme
Építési beruházás,
Minõségügyi és szabványügyi ismeretek
Vállalkozás az építéskivitelezésben
Akadálymentes építés
Vállalatba adási eljárások
Érvelés és tárgyalástechnika

−

−

−
−

Részvételre jelentkezés a jelen értesítés hátlapján található formanyomtatvány felhasználásával, levélben (Építéskivitelezési Tanszék,
1111 Budapest Mûegyetem rkp.3. K.II.17.),
vagy a telefaxon (06 1) 463 3554 2005. december 30-ig történhet. A levél és a formanyomtatvány korlátlanul másolható. A felvételt beszélgetés elõzi meg, melyet 2006. januárjában elõzetes idõegyeztetés alapján tartunk
meg. A tanévkezdés várható idõpontja 2006.
február 15.
A képzésre egyetemi és fõiskolai végzettséggel rendelkezõ mûszaki irányultságú mérnökök jelentkezhetnek. A jelentkezés során
elõnyben részesülnek az építésügyben már legalább 2 éve dolgozó mérnökök.
A képzési idõ 4 félév +1 diplomafélév.
Az oklevélben szereplõ szakképzettség:
− Építésügyi szakmérnök
− Építésügyi referens

A képzés levelezõ tagozaton folyik, azaz a szakra
beiratkozott hallgatókat az ezen hallgatói jogviszonyhoz kötõdõ törvényes jogosultságok is megilletik. A képzésben külföldi és hazai szakemberek
- az OLÉH vezetõ építésügyi szakemberei - is részt
vesznek.
A részvételi díj 250.000 Ft/félév.
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