
Tisztelt Igazgató Úrhölgy! Tisztelt Igazgató Úr! 

Egyéb forrásokból nyilván ismert Önök előtt, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 2006. november 17-én tartja szokásos Nyílt Nap rendezvényét, amelyre nagy szeretettel 
várunk diákot, tanárt és szülőt egyaránt. 

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjaként nyilvánvaló célom, hogy ezen a 
rendezvényen minél több végzős középiskolás diák érdeklődését felkeltsük a Karunkon folyó 
képzések iránt. Emellett azonban a középiskolák ebben érdekelt vezetőivel és tanáraival, 
valamint szüleivel szövetkezve szeretnék útjára indítani egy együttgondolkodást is, amelynek 
közvetlen célja a hozzánk kerülő diákok felkészítésének és ezen keresztül (is) képzéseink 
eredményességének javítása. 

A Nyílt Nap délutánján, 14 órától kezdődően, miközben a diákok a tanszéki laboratóriumokat 
látogatják, a BME Informatika Épület (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. földszinti 
B028-as termében (a korábbiakban a Mindentudás Egyetemének helyszínén) szívesen látnánk az 
érdeklődő diákok tanárait és szüleit, hogy egyéb tájékoztatások mellett elkezdhessünk egy 
párbeszédet azokkal, akiknek növendékei, ill. gyermekei a BME, ill. azon belül Villamosmérnöki 
és Informatikai Karán folyó képzések iránt érdeklődnek. Ennek a programnak keretet ad, hogy az 
1949 óta működő Karunkon éppen 20 évvel ezelőtt kezdődött a műszaki informatikus képzés, 
amely szakon a sokhelyütt keresett informatikus mérnökök végeznek. Karunkról részletes 
információ kapható a http://www.vik.bme.hu címen elérhető honlapunkon. 

A párbeszéd kezdeményezésének hátterében az áll, hogy a BME VIK keserű tapasztalata, hogy 
miközben hagyományosan magas felvételi pontszámokkal fogad hallgatókat, az olyan erények, 
mint motiváltság, céltudatosság, szakmai elkötelezettség, tanulási készség, állóképesség egyre 
inkább hiányoznak. Karunk vezetése elhatározta, hogy megpróbál ezen a helyzeten segíteni, ha 
ehhez partnereket és megfelelő módszereket talál, mert úgy érezzük nagy a baj. A párbeszédtől, 
ill. az együttgondolkodástól azt várjuk, hogy koordinált cselekvéseink révén megforduljon az a 
trend, amely képzéseink általános színvonalának csökkenését eredményezi. 

Amennyiben látja értelmét a fentiekben vázolt célkitűzésének, kérem, bíztassa érdeklődő diákjait 
és munkatársait, hogy jöjjenek, vegyenek részt ezen a rendezvényen, és kapcsolódjanak be a 
diákok felkészítésének tervezett új programjába. 

Tisztelettel kérem, hogy a témában felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket a dekan@vik-
dh.bme.hu címre küldjék. 
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