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Tisztelt Pályázó!
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ipari termék- és
formatervező mérnöki alapképzési, valamint az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakra
benyújtott jelentkezése alapján rajz alkalmassági vizsgát kell tennie.
A vizsga időpontja és helye a vizsgázók beosztása dokumentumban található.
A vizsgára a következőket hozza magával:
 3 db A/3 méretű rajzlapot, grafit ceruzát, radírt,
 személyazonosság igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolványt,
 a levelemhez mellékelt jelenléti lapot kitöltve,
 ezt a behívólevelet,
 igazolást a különeljárási díj befizetéséről (nyomtatva).
A vizsgarészek feladatainak leírása és pontozása:
http://gt3.bme.hu/felveteli-rajzalkalmassagi-vizsga/
Felhívom figyelmét, hogy a rajz alkalmassági vizsgát csak a megadott napon tartunk. Teljesítése
kötelező, annak elmulasztása a szóban forgó szakra történő felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A délelőtti és délutáni időpont megváltoztatására csak különösen indokolt esetben van lehetőség.
Az ipari termék-és formatervező mérnöki alapszakon a más intézmények azonos szakára korábban
(visszamenőleg 2010-ig) és 2016-ban tett sikeres (megfelelt minősítésű) rajz alkalmassági vizsgát is
elfogadjuk. Az erről szóló igazolást kérjük feltölteni a felvi.hu oldalra.
Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakra való felvétel feltétele a rajz alkalmassági
vizsgán való megfelelés, vagy ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon szerzett végzettség.
Ezen a vizsgán csak azoknak a pályázóknak kell részt venniük, akik még nem tettek korábban
eredményes rajz alkalmassági vizsgát.
Nem vehető fel a szakra az a pályázó, aki a rajzvizsgán „nem felelt meg” értékelést kap, vagy a
különeljárási díjat nem fizeti be. A vizsga eredményéről írásban értesítjük.
A pályázó a vizsgán készített rajzait megtekintheti 2016. június 20-án 10-12 óra között R114. terem.
A rajzvizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére ún. különeljárási
díjat kell fizetni. A díjat szíveskedjék átutalni legkésőbb a vizsga napjáig és a befizetésről szóló igazolást
kérjük, hozza magával a vizsgára.
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Sikeres felvételi vizsgát kívánok!
Budapest, 2016. április 25.
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