KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR
LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara
a 2019/2020-as tanévben lean folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzést indít.
A KÉPZÉS JELLEMZŐI
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Lean folyamatfejlesztő szakmérnök
szakirányú továbbképzési szak
2. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése: Lean folyamatfejlesztő szakmérnök
3. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: Műszaki képzési terület
4. A felvétel feltétele: Műszaki; informatika; agrár; közigazgatási, rendészeti és katonai képzési
területek valamelyikén legalább alapképzésben (vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű
képzésben) megszerzett végzettség és mérnök szakképzettség.
5. A képzési idő: 2 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A képzés kezdete: 2019. szeptember 13.
A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga esetén a hallgatók lean folyamatfejlesztő
szakmérnök szakképzettséget igazoló egyetemi oklevelet kapnak.
E-mail cím: lean@lean.bme.hu
ÖNKÖLTSÉG TÉRÍTÉS
A képzés önköltséges, a 2019/2020-as tanévben szemeszterenként 330.000 Ft a díj, amelyet az
egyetem költségvetési számlájára kell befizetnie a hallgatónak (az önköltség Neptunban történő
kiírását követően), vagy számla ellenében részben vagy egészben a munkáltatójának.
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
A képzés levelező rendszerű, részidős szakirányú továbbképzés, hallgatói jogviszonyban. A
képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
A képzés tanítási napjai – az ünnepnapoktól függően – általában kéthetenként pénteken és
szombaton lesznek, mindenképpen hétvégén. Pénteken 12 órától kezdődnek az órák, és általában
17.40-ig tartanak, szombaton pedig egész nap lesz oktatás.
A vizsgaidőszak 2020. január 02-25-ig tart, ekkor négy tárgyból kell vizsgát tenni.
Az elméleti órákat mindig a BME tantermében tartjuk, általában az St. épületben.
A vizsgákat általában hétvégére szervezzük, kivétel lehetséges.

A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezni az egyetem Központi Tanulmányi Hivatalának honlapján, elektronikus felület
kitöltésével lehet. Címe: kth.bme.hu/urlap – itt válassza „A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki
Kar Műszaki Továbbképző Központ szakirányú továbbképzéseire szóló felvételi kérelem”
menüpontot.
A jelentkezési űrlap bejelentkezés után egyszerűen, könnyen kitölthető. Kérjük, ehhez készítse elő
személyi igazolványát, lakcím-, adó- és TAJ-kártyáját, és az azokon szereplő adatokat töltse ki
majd az e-űrlapon. (Ez azért is különösen fontos, mert a nem pontos adatok akadályozzák majd a
diákigazolvány igénylést.) A jelentkezéshez szükséges a korábbi oklevél szkennelt formában
történő feltöltése is.
Jelentkezni a jelentkezés lezárásáig (várhatóan 2019. augusztus 20.) lehet, ennek időpontjáról a
honlapunkon talál tájékoztatást.
A felvételről, illetve elutasításról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.
Amennyiben kérdése vagy bármilyen problémája van a jelentkezéssel kapcsolatban, kérjük, hívja
ügyintézőnket, Zsadányi Csabát a 06-1-4632709 vagy a 06-30-6398375 telefonszámon, illetve
írjon e-mailt a lean@lean.bme.hu vagy a zsadanyi.csaba@mail.bme.hu címre.

