Német-magyar két tanítási
nyelvű szakgimnáziumi képzés
magasépítő technikus szakirány

Szakgimnáziumi képzés
Építőipar ágazatban

451

1 év előkészítő évfolyam
(9.kny évfolyam)
 német nyelv (heti 20 óra)
 magyar nyelv és irodalom
 matematika
 rajz és vizuális kultúra
 testnevelés
4 év szakgimnáziumi képzés Építőipar ágazatban
két tanítási nyelven
(9-12. évfolyam)
 szakmai tárgyak (elmélet és gyakorlat)
 közismereti tantárgyak
 legfontosabb szakmai és bizonyos
közismereti tárgyak német nyelven
érettségi vizsga (*)
1 év technikusi képzés
(5/13. évfolyam)
 kizárólag szakmai tárgyak és szakmai nyelv
technikus képesítő vizsga
magasépítő technikusi oklevél
(*) az érettségi bizonyítvány birtokában lehetőség
van felsőfokú intézményekbe történő jelentkezésre is.
A felsőoktatási jelentkezésnél a megszerzett
technikusi oklevél többletpontot ér!
További többletpontot (akár száz pontot is)
jelenthetnek a szakmai versenyen elért
eredmények,
valamint
a
képzés
alatt
megszerezhető nyelvvizsgák is.

magasépítő technikus szakirány

452

4 év szakgimnáziumi képzés Építőipar ágazatban
(9-12. évfolyam)






szakmai tárgyak (elmélet és gyakorlat)
CAD/BIM szemlélet, kiscsoportos gyakorlatok
közismereti tantárgyak
angol illetve német nyelv heti 4 órában
felkészítés a kötelezően választandó
Építőipar ismeretek érettségi vizsgára

Nyelvi előkészítő évfolyamos
szakgimnáziumi képzés
magasépítő technikus szakirány

453

1 év nyelvi előkészítő évfolyam (9.ny évf.)
 cél az angol nyelvű kommunikatív
kompetenciák kialakítása
4 év szakgimnáziumi képzés Építőipar
ágazatban és angol nyelvi emelt szintű
érettségire való felkészítés(9-12. évfolyam)

 választható felkészülés az emelt szintű
érettségi vizsgákra

 szakmai tárgyak (elmélet és gyakorlat)
 közismereti tantárgyak
 cél: emelt szintű érettségi nyelvből és
informatikából

érettségi vizsga (*)

érettségi vizsga (*)

1 év technikusi képzés
(5/13. évfolyam)
 kizárólag szakmai tárgyak és szakmai nyelv

1 év technikusi képzés
(5/13. évfolyam)
 kizárólag szakmai tárgyak és szakmai nyelv

technikus képesítő vizsga

technikus képesítő vizsga

magasépítő technikusi oklevél

magasépítő technikusi oklevél

Szakgimnáziumi képzés
Építőipar ágazatban
mélyépítő technikus szakirány

454

4 év szakgimnáziumi képzés Építőipar ágazatban
(9-12. évfolyam)






szakmai tárgyak (elmélet és gyakorlat)
CAD/BIM szemlélet, kiscsoportos gyakorlatok
közismereti tantárgyak
angol illetve német nyelv heti 4 órában
felkészítés a kötelezően választandó
Építőipar ismeretek érettségi vizsgára
 választható felkészülés az emelt szintű
érettségi vizsgákra
érettségi vizsga (*)

1 év technikusi képzés
(5/13. évfolyam)
 kizárólag szakmai tárgyak és szakmai nyelv
technikus képesítő vizsga
mélyépítő technikusi oklevél

Érettségire épülő képzéseink
(felnőttoktatás keretein belül)
Nappali tagozatos magasépítő
technikus képzés – 2 éves
Nappali tagozatos mélyépítő technikus
képzés – 2 éves
Nyiss a részletekért…!
Nyílt napok: 2017. november 13-17.
Felvételi előkészítő: magyar nyelv és matematika
tantárgyakból. A részvétel ingyenes.
Jelentkezés az előkészítőre: a nyílt napokon.
Felvételi pontszámítás: központi írásbeli
felvételi, valamint az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján

FELNŐTTOKTATÁS
 Középiskolai érettségire épülnek
 Oktatás nappali tagozaton
 Szakirányú előtanulmányok
beszámítása
MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS

 2 éves képzés
 Sikeres képesítő vizsga esetén
magasépítő technikusi oklevél
K  Építési technológiák, szerkezetek
anyagok élményszerű
É
megismerése
P
 Tervrajzok értelmezése, készítése
Z
(CAD/BIM szemlélettel)
É  Komplex ismeretek elméleti és
S
gyakorlati elsajátítása

Budapesti Komplex SZC
Schulek Frigyes
Két Tanítási Nyelvű
Építőipari Szakgimnáziuma

M  műszaki vezetői, építésvezetői
feladatok
U
N  egyéni vállalkozóként kivitelezői
munkák
K  tervezésben szervezési,
A
előkészítői feladatok
!
(mérnökökkel együttműködve)
MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS

 2 éves képzés
 Sikeres képesítő vizsga esetén
Mélyépítő technikusi oklevél
További képzések: www.bkszc.hu

1087 Budapest, Mosonyi utca 6.
Telefon: 210-9387, 334-2358
OM azonosító: 203032

www.schulek.hu
facebook.com/schulekiskola

