
Felveendő régi mintatantervi vagy új helyettesítő tantárgyak

a 2022 szeptemberéig felvett hallgatók részére
Villamosmérnöki MSc

2023. tavasz

(a 2/2023 sz. Dékáni utasítás melléklete)

Tantárgykód Cím Félév Tantárgykód Cím

BMEVIMIMA08 Rendszerarchitektúrák tavasz

BMEVIMIMA09 Beágyazott rendszerek szoftvertechnológiája tavasz

tavasz BMEVIAUMB06 Beágyazott operációs rendszerek

BMEVIIIMA07 Számítógépes látórendszerek tavasz

tavasz BMEVIIIMB06 Mesterséges intelligencia alapú irányítások

BMEVIMIMA09 Beágyazott rendszerek szoftvertechnológiája tavasz

BMEVIETMA00 Hibaanalitika tavasz

BMEVIEEMA01 VLSI áramkörök tavasz

BMEVIEEMA00 Nanoelektronika, nanotechnológia tavasz

BMEVIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok tavasz

BMEVIHVMA01 Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek tavasz

BMEVIHIMA08 A multimédia technológiák alapjai tavasz

tavasz BMEVIAUMA18 Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek

tavasz BMEVIAUMB06 Beágyazott operációs rendszerek

BMEVIIIMA07 Számítógépes látórendszerek tavasz

BMEVIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok tavasz

BMEVIHVMA01 Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek tavasz

BMEVIHVMA02 Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés tavasz

tavasz BMEVIVEMA15 Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása

BMEVIVEMA02 Fenntartható energetika villamos rendszerei tavasz

tavasz BMEVIVEMB04 Hálózati tranziensek

Neptun Cím Félév Neptun Cím

tavasz BMEVIAUMA19 Elektronikus tápegységek

tavasz BMEVIETMA15 Szenzorok rendszertechnikája

tavasz BMEVIVEMA20 Korszerű villamos gépek és hajtások

tavasz BMEVIVEMA22 Intelligens épületek és világítási rendszerek

tavasz BMEVIHIMA19 Akusztika

BMEVIIIMA12 Autonóm robotok és járművek tavasz

tavasz BMEVITMMA15 Okos városok infokommunikációs technológiái

BMEVIHVMA05 Optikai hálózatok elemei tavasz

tavasz BMEVIMIMA24 FPGA alapú rendszerek fejlesztése

BMEVIEEMA04 Fundamentals of Smart Systems tavasz

BMETE80MV02 Nukleáris alapok mérnököknek tavasz

Színkódolás (ld. Dékáni utasítás): helyettesítő tantárgy azonos félévben

helyettesítő tantárgy eltérő félévben

nem kiváltható

Régi főspecializáció-tantárgy Helyettesítő tantárgy

Meghirdetendő az összes régi tanterv szerinti 3. féléves tantárgy, ezeket a táblázat külön nem tartalmazza!

Beágyazott információs rendszerek főspecializáció (MIT)

Irányítórendszerek főspecializáció (IIT)

Mikroelektronika és elektronikai technológia főspec. (EET-ETT)

Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció (HIT)

Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció (AUT)

Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció (HVT)

Villamosenergia-rendszerek főspecializáció (VET)

Alkalmazott elektronika mellékspecializáció (AUT)

Alkalmazott szenzorika mellékspecializáció (ETT)

E-mobilitás mellékspecializáció (VET-VG)

Régi mellékspecializáció-tantárgy

Épületvillamosság mellékspecializáció (VET-NF)

Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció  (HIT)

Intelligens robotok és járművek mellékspecializáció (IIT)

Okos város mellékspecializáció (TMIT)

Optikai hálózatok mellékspecializáció (HVT)

Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializáció (MIT)

Smart Systems Integration mellékspecializáció (EET)

Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció (VIK)

Helyettesítő tantárgy

1 2023.02.05

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIMA08/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIMA09/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUMB06
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMA07/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMB06/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIMA09/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIETMA00/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIEEMA01/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIEEMA00/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIMA07/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVMA01/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIMA08/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUMA18
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUMB06
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMA07/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIMA07/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVMA01/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVMA02/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMA15
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMA02/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMB04
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUMA19/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIETMA15
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMA20/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMA22
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIMA19/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMA12/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMMA15
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVMA05/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIMA24
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIEEMA04/
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE80MV02/


Felveendő régi mintatantervi vagy új helyettesítő tantárgyak

a 2022 szeptemberéig felvett hallgatók részére
Villamosmérnöki MSc

2023. tavasz

(a 2/2023 sz. Dékáni utasítás melléklete)

Neptun Cím Félév Neptun Cím

tavasz BMETE90MX78 Haladó lineáris algebra

tavasz BMEVISZMA09 Kombinatorikus optimalizálás

BMEVIHVMA18 Hírközléselmélet

BMEVIMIMA23 Méréselmélet

BMEVIETMA12 Minőségbiztosítás a mikroelektronikában

BMEVIIIMA20 Szoftvertervezés

BMEVEMA13 Váltakozó áramú rendszerek tavasz

BMETE11MX33 Fizika 3 tavasz

Színkódolás (ld. Dékáni utasítás): helyettesítő tantárgy azonos félévben

helyettesítő tantárgy eltérő félévben

nem kiváltható

Felsőbb matematika

Közös tantárgyak

Választható természettudományos tantárgyak

Régi felsőbb matematika, közös szakmai vagy term. tud. tantárgy Helyettesítő tantárgy

2 2023.02.05

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE90MX78
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZMA09
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVMA18
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIMA23
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIETMA12
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIMA20
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEMA13
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE11MX33

