
 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9. Kmf. 85, Tel: +36 1 4631718, Fax: +36 1 4631784 

TÁJÉKOZTATÓ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
francia nyelven zajló képzéséről 

 

JELENTKEZÉS és ÉRDEKLŐDÉS: farkas@vbt.bme.hu 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 1989 óta folyik oktatás 
francia nyelven. A BME tagja a Francia Nyelven Oktató Egyetemek Világszövetségének 
(www.auf.org). 

Egyetemünkön 2006 szeptemberétől teljes körűen bevezetésre került a kétciklusú 
felsőoktatás. Az egyetem az új alapdiplomákhoz vezető oktatási szinten is lehetőséget kíván adni a BME 
franciául tudó hallgatóinak, hogy nyelvtudásukat kihasználva tanulmányaikat kiegészítsék francia nyelven 
hallgatott tárgyakkal, ezzel is hozzásegítve őket egyrészt francia nyelvű országokban zajló felsőfokú 
képzésekben és szakmai gyakorlatokon történő későbbi sikeres részvételhez. 

A francia nyelvű oktatás másik célkitűzése, hogy a hallgatók mindkét kultúrában jártas 
szakemberekké váljanak. E cél elérését több elem is szolgálja. Ezek közül a legfontosabbak: 

 Előadások, gyakorlatok francia nyelven. A felajánlott tantárgyak között vannak a magyar nyelvű BSc 
tantervekben szereplő, kötelező, illetve kötelezően választható tárgyak (a magyar nyelvű változattal azonos 
kódon, azonos tartalommal, de francia nyelven), továbbá szabadon választható tantárgyak. A franciául 
hallgatható tárgyak/kreditek száma karonként és szakonként eltérhet. 

 Francia szaknyelv oktatása is része a programnak. 

 Tematikus előadások, szakmai találkozók is színesítik a kínálatot. 

 Ösztöndíjpályázatok nyári szakmai gyakorlatokra Franciaországban (az Európai Unió Erasmus 
programja és az AUF támogatásával). 

 Részképzések francia nyelvterületen. A BME több nemzetközi programnak, hálózatnak tagja, számos 
francia nyelven oktató egyetemmel van hallgatócserére vonatkozó megállapodása. Néhány példa: 
ATHENS (www.athensprogramme.com), EU Erasmus mobilitás (1-2 félév külföldi tanulmányok), TIME, 
„n+i” (www.time-association.org , www.nplusi.com), egyéb két diplomát adó képzések1. 

Amennyiben felkeltette érdeklődését a BME francia nyelven végezhető 
képzése, kérjük, jelezze részvételi szándékát a farkas@vbt.bme.hu 
címen. Az üzenetben szerepeltesse nevét, email címét, továbbá a kart 
és a szakot, ahová felvételt nyert. A jelentkezők számára tájékoztatót és 
nyelvi szintfelmérőt tartunk a regisztrációs héten (2016. aug. 29-
szeptember 2.), melynek időpontjáról és helyéről az érdeklődőket e-
mailben értesítjük. 

 

Üdvözlettel, 
 

Dr. Farkas György, koordinátor 

   farkas@vbt.bme.hu 
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A 2016-17-es tanév első félévétől kezdődően a francia részképzés, az AUF támogatásával, megújult. Két 

egymást követő évben, két ismétlődő szemeszteren át 12 tárgy vehető fel francia nyelven. 

Ha a hallgató négy félév alatt 8 tárgyat sikerrel elvégez, akkor a diplomájához kap egy betétlapot, 

amelyben az egyetem hivatalosan is feltünteti azoknak a tárgyaknak a listáját, amelyeket a hallgató 

francia nyelven teljesített. 

Minden alább feltüntetett francia nyelven kínált kurzust a BME valamennyi karának összes hallgatója 

felveheti és 2 vagy 3 kreditpontért elvégezheti. A francául beszélő Eramus hallgatókat is szeretettel 

várjuk! 

 

FRANCIA nyelven oktatott tárgyak listája 
 

2016-17-es tanév első félév: 

1. Általános gépészet: Statika I. 

Oktató: BENDE Margit, BME 

 

2. A vállalat gazdasági környezete (2016. szeptember 16/17) 

Oktató: SILEM Achour (Université de LYON, France-BME)* 

 

3. Menedzser-kommunikáció, vállalati szaknyelv 

Oktató: BAGAMÉRI Zsuzsanna, BME 

 

4. Kommunikációs készségfejlesztés-francia, 

Oktató: MOUSSA Anissa, BME 

 

5. Műszaki francia 

Oktató: ÉLTHES Ágnes, BME 

 

6. Európai uniós szaknyelvi ismeretek  

Oktató: BAGAMÉRI Zsuzsanna, BME 

 

2016-17-es tanév második félév 

1. Termodinamika I. 

Oktató: DÉNES Ferenc, BME 

 

2. Budapesti változások, a város és építészete 

Oktató: Szabó Julianna, BME 

 

3. Marketing (2017. január 20/21) 

Oktató: BRUNEL Olivier (Université de LYON, France- BME)* 

 

4. Kultúraközi kommunikáció-francia 

Oktató: MOUSSA Anissa, BME 

 

5. Projektmenedzsment, felkészítés az egyetemi mobilitásra 

Oktató: BAGAMÉRI Zsuzsanna, BME 

 

6. Építészeti szaknyelv 

Oktató: ÉLTHES Ágnes, BME 

* 

Ez a két tárgy a Francia Mester MBA MAE menedzsmentképzés keretében kerül oktatásra egy blokkban 

(péntek =8 tanóra, szombat=8 tanóra). 


