Ajánlások gazdaságinformatikára igyekvő hallgatóknak!
A gazdaságinformatikus mesterképzés előtanulmányi követelményeiben 10 kredit matematikai-, 20
kredit gazdasági és jogi- és 40 kredit informatikai ismeretek szerepelnek. Az összesen 70 kreditből
maximum 30 kredit pótolható.
a.) Azon gazdasági képzésen tanuló hallgatók, akiknek a saját képzési programjában nem szerepel 10
kreditnyi valódi informatikai tárgy, azok számára a BME VIK-en felvehető 10 kreditnyi informatikai
tárgy a szabadon választható tantárgyi keretben.
Példának javasoljuk az alábbi tárgy összeállítást 10 kredit értékben.
- BMEVIEEA100 A programozás alapjai 1. 5 kredit értékű
- BMEVIEEA1001 Szoftver laboratórium 1. 2 kredit értékű
- BMEVITMA002 Adatbázisok (egészségügyi szervezők számára) 3 kredit értékben
Többféle ilyen tárgy-összeállítás képzelhető el, ehhez a BME VIK tantárgyi kínálatát a
https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/ lehet megtalálni, amiből kiválaszthatók a tárgyak, de
célszerű figyelembe venni a https://www.vik.bme.hu/files/00002166.pdf lapon megtalálható
egymásra épüléseket.
Ha a gazdasági előképzettségű hallgatók teljesítik a minimum 10 kreditnyi informatikát, akkor is kell
még pótolni 30 kreditet, de azt már meg lehet tenni gazdaságinformatikus mesterképzés alatt is. Ez
általában egy plusz félévnyi energiát és időt igényel a hallgatóktól.
b.) Azon mérnök-informatikus hallgatók, akik a gazdaságinformatikus mesterképzés felé igyekeznek,
vegyék figyelembe, hogy az alapképzésük nem éri el az elvárt 20 gazdasági és jogi kreditet. Minden
mérnök-informatikus tanul 10 kreditnyi gazdasági és menedzsment tárgyat, amit figyelembe lehet
venni. A VIR BSC szakirányon 14 ilyen kredit van a programban. Ha nem akarnak sokat pótolni a
mesterképzés alatt, akkor ezt célszerű kiegészíteni 6-10 kredit értékben. Gazdasági és jogi kreditek
témakörében tudjuk ajánlani a VIK menedzsment tárgyait, amelyek a kötelezően választható
keretben kerülnek meghirdetésre.
- BMEVITMAK47 Mérnöki Menedzsment Módszerek 2 kredit
- BMEVIETAK48 Adatvédelem és információszabadság 2 kredit
A GTK tárgyai közül ajánlhatók még azok a tárgyak, amelyeket a mérnök-hallgatók számára
hirdetnek meg:
- BMEGT20A002 Marketing 2 kredit
- BMEGT35A001 Pénzügyek 2 kredit
- BMEGT35A002 Számvitel 2 kredit
c.) A villamosmérnök hallgatók hasonló helyzetben vannak, mint a mérnök-informatikus hallgatók, de
egyszerre kell figyelniük a gazdasági és az informatikai kreditekre is.
d.) A programozó matematikus hallgatók számára javasoljuk azokat a tárgyakat, amelyeket a mérnök
hallgatók kötelező programban elvégeznek, összesen 10 kredit értékben:
- BMEGT30A001 Mikro- és makro-ökonómia 4 kredit
- BMEGT20A001 Menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan 4 kredit
- BMEGT55A001 Üzleti jog 2 kredit
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