A BME Építészmérnöki Kara Kivitelezõ szakmérnöki szak második kurzusát indítja 2006. februárjától. A képzés célja az építéskivitelezésben
és építõipari beruházásban jártas szakemberek
felkészítése a nyílt európai építési piacon való
eredményes részvételre. A képzés idõtartama 3
félév + diplomafélév. Az oktatott anyag tartalmazza az EU tagsággal járó szabályozott kereteket és összhangban van a mûszaki ellenõri képzés és a felelõs mûszaki vezetõi képzés tematikájával. A kivitelezõ szakmérnöki szak a legmagasabb szintû posztgraduális képzés a kivitelezésben dolgozó mérnökök és építészek számára

FÕBB TÉMAKÖRÖK
Építõanyagok
Magasépítéssel kapcsolatos mélyépítési technológiák
Szerkezetépítési technológiák
Szakipari technológiák
Építésgépesítés, Épületgépészeti technológiák
Építésberuházás tervezés, építésprogramozás
Idõbeli tervezés, térbeli tervezés
Vállalkozás az építéskivitelezésben Költségtervezés, szerzõdések
Építési jog
Pénzügyi ismeretek, mérnökgazdasági számítások
Számítástechnika a kivitelezésben
Minõségbiztosítás az építõiparban
Építésbiztonság, építésbiztosítás, építési hibák,
esettanulmányok
Tárgyalás és érveléstechnika
Ingatlanfejlesztés

−

−

−
−

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 a kivitelezésben már legalább 2 éve dolgozó mérnökök.
A képzési idõ 3 félév +1 diplomafélév.
Az oklevélben szereplõ szakképzettség:
− Egyetemi szakmérnök kivitelezõ szakon
− Kivitelezõ szakember

A képzés levelezõ tagozaton folyik, a szakra beiratkozott hallgatókat ezen hallgatói jogviszonyhoz
kötõdõ törvényes jogosultságok is megilletik.
A részvételi díj 240.000 Ft/félév.
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