Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

- francia nyelvű részképzés JELENTKEZÉS és ÉRDEKLŐDÉS: farkas@vbt.bme.hu
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 1991 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
részben francia nyelven, kiscsoportos keretekben folytathassák, ezzel is hozzásegítve őket francia
nyelvű országokban zajló felsőfokú képzésekben és szakmai gyakorlatokon történő későbbi
sikeres részvételhez.
A francia nyelvű oktatás célkitűzése mindkét kultúrában jártas szakemberek képzése. E
cél elérését több elem 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 ismeretek.
 Francia szaknyelv oktatása heti 2 órában, kiscsoportos formában.

Actualité:
A partir de l’année académique de 2016/17 l’université BME, avec l’aide financière de
l’AUF, vous propose une formation partielle comprenant 12 modules,
sanctionné par un supplément de diplôme énumérant les disciplines effectuées en langue
française.

Pour recevoir ce supplément vous devez prendre 6

modules durant l’année universitaire 2017/2018.
TOUS LES MODULES PROPOSÉS SONT ACCESSIBLES AUX
ÉTUDIANTS DE TOUTES LES 8 FACULTÉS DE NOTRE UNIVERSITÉ.
Premier semestre 2017/2018:
1. Mécanique générale I. Statique/cours de 28 h,
Professeur: BENDE Margit, BME, HONGRIE
2.

Environnement économique de l'entreprise / cours de 16 h, (15/16 septembre
2017, 2 jours)
Professeur: SILEM Achour (LYON FRANCE> BME, HONGRIE) *
3. Français de l'entreprise/ cours de 28 h,
Professeur: BAGAMÉRI Zsuzsanna, BME, HONGRIE
4. Compétences de communication/ cours de 28 h,
Professeur: MOUSSA Anissa, BME, HONGRIE
5. Cours de français technique/ cours de 28 h,
Professeur: ÉLTHES Ágnes, BME, HONGRIE
6.
Union européenne (histoire et terminologie)
Professeur: BAGAMÉRI Zsuzsanna, BME, HONGRIE

Deuxième semestre:
7. Thermodynamique I. / cours de 28 h,
Professeur: DÉNES Ferenc, BME, HONGRIE
8. Changement de Budapest, la ville et l’architecture/cours de 28 h,
Professeur: Szabó Julianna, BME, HONGRIE
9. Marketing /cours de 16 h, (19/20 janvier 2018, 2 jours)
Professeur: BRUNEL Olivier (LYON FRANCE> BME, HONGRIE) *
10. Civilisation comparée /cours de 28 h,
Professeur: MOUSSA Anissa, BME, HONGRIE
11. Préparation à la mobilité (bourse, stage)
Professeur: BAGAMÉRI Zsuzsanna, BME, HONGRIE
12. Français de l’architecture/ cours de 28 h,

Professeur: ÉLTHES Ágnes, BME, HONGRIE
* Ces deux modules se réalisent dans le cadre du Master MAE (Lyon-BME) et se déroulent
en une bloque (vendredi =8 heures, samedi = 8 heures).
  A 6 modul teljesítése a 2 félév alatt zökkenőmentesen teljesíthető, mivel a francia
Mester MBA MAE képzés két tárgya egy péntek/szombati tanítási napot vesz mindössze igénybe
(lásd! fentebb!)
 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 képzések.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a BME francia nyelven végezhető képzése,
kérjük, jelezze részvételi szándékát a farkas@vbt.bme.hu címen. Az üzenetben szerepeltesse
nevét, e-mail címét, továbbá a kart és a szakot, ahová felvételt nyert. A jelentkezők számára
tájékoztatót tartunk a regisztrációs héten, melynek időpontjáról és helyéről az érdeklődőket emailben értesítjük.
Üdvözlettel,
Dr. Farkas György, koordinátor

