
A 238 391 km2 terü let tel rendelkezõ Romá nia lakos sága
közel 20 mil lió fõ. Több euró pai ország hoz hason lóan, csök -
ken a népes ség. A rend szer vál to zás után fel gyor sult a népes -
ség csök ke nés és az elöre ge dés, mivel a halá lo zá sok száma
évrõl-évre meg ha ladja a szü le té se két. A népes ség csök ke nést
az 1990-es évek tõl fokozta a mig rá ció is. Az elván dor lás oka
kez det ben a mun ka nél kü li ség, a jobb élet fel té te lek meg te -
rem té sé hez szük sé ges anyagi for rá sok biz to sí tása és az ott hon 
marad tak anyagi támo ga tása. A román nem ze ti sé gûek elsõd -
le ges mig rá ciós célországai Olasz or szág és Spa nyol or szág –
fõként a nyelvi hason ló ság miatt –, de mára az EU összes
orszá gá ban nagy szám ban talál ha tunk romá no kat. Ennek és a
kiván dor lás nak a követ kez mé nye, hogy az ország lakos sága
1,5 mil lió fõvel csök kent az elmúlt más fél évti zed ben.

1. A romá niai okta tási rend szer

Romá ni á ban az okta tást a Nem zeti Okta tási és Tudo má nyos
Kuta tási Minisz té rium koor di nálja [1]. A jelen legi okta tási
rend szer némi leg eltérõ a hazai rend szer tõl, azaz: óvoda (a
3-5. élet kor között), álta lá nos iskola 1-4. osz tály (a 6-9. élet -
kor között), közép is kola (a 10-13. élet kor között), elmé leti,
szak mai és kiegé szítõ kép zés (a 14-16. élet kor között), majd
egye temi vagy poszt-lí ce umi okta tás (a 19. élet kor felett).

Létez nek magán kéz ben lévõ okta tási intéz mé nyek is, de az 
állam szi go rúan ellen õrzi ezek meg fe lelõ mûkö dé sét. A 2013. 
évben közel szá zez ren tanul tak vala mi lyen magán kéz ben lévõ
okta tási intéz mény ben (2010-ben hatvanezren). A leg töb ben,
48 ezren, a gim ná zium elvég zése utáni „poszt-lí ce u mok ban”
(Romá ni á ban líce um nak neve zik a gim ná zi u mot). Óvo dák ban
mint egy húszezren, elemi isko lák ban közel hétezren. A közép-
isko lai szin ten gim ná zi u mok ban közel 20 ezren tanul nak, a
magán kéz ben lévõ intéz mé nyek ben csak mint egy 2,5 ezren.
A leg több diákja a Buka resti magán in téz mé nyek nek van
(21 ezer), majd Constanca (5,2 ezer), Cluj (4,9 ezer), Iasi
(4,5 ezer) és Maramures (4,1 ezer) követ ke zik [2].

       A fel sõ ok ta tási rend szer a rend szer vál tást köve tõen Romá -
ni á ban is sokat vál to zott. Liviu Dragomirescu „A fel sõ ok ta tás
minõ ségi és mennyi ségi elem zése” c. tanul má nyá ban, amely -
nek mot tója „Az igaz ság is egy szem pont” (Florin Colceag)
bemu tatja a fel sõ ok ta tási intéz mé nyek szá má nak a vál to zá sát
1990 és 2005 között [3], amely ebben a rövid idõ szak ban kö-
zel meg dup lá zó dott (1. ábra). A lakos ság szám hoz viszo nyí tott 
fel sõ ok ta tási intéz mé nyek száma ilyen növe ke dés mel lett sem
éri el a hazai érté ket. A folya ma tos vál to zást jól illuszt rálja, hogy
a 2008-ban kiadott kor mány ha tá ro zat ban már csak 56 állami és 
28 magán fel sõ ok ta tási intéz mény sze re pel, vagyis
a fel sõ ok ta tási intéz mé nyek kon cent rá ci ója irá -
nyá ban jelen tõs lépést sike rült megtenni.

De a vál to zást jól mutatja az egyes fel sõ ok ta tási intéz mé nye -
ken belüli struk tu rá lis átala ku lás is, amely pél dául a karok
szá má nak nagy mér tékû meg nö ve ke dé sét ered mé nyezte. A
vizs gált rövid idõ szak alatt a karok száma a három szo ro sára
nõtt (2. ábra). (Csak érde kes ség kép pen: az elõzõ cik kek ben
bemu ta tott német or szági és olasz or szági fel sõ ok ta tást éppen
a karok meg szün te tése jel lemzi).

2. Mûszaki fel sõ ok ta tás

Azok az intéz mé nyek, ahol csak és kizá ró lag mûszaki kép zést
foly tat nak a követ ke zõk: Buka resti Politehnica Egye tem, Buka-
resti Épí tõ mér nöki Egye tem, Buka resti Épí té szeti és Tele pü lés-
mér nöki Egye tem, Kolozs vári Mûszaki Egye tem, Konstancai
Ten ge ré szeti Egye tem (hajó épí tés és vil la mos haj tá sok), Jász vá -
sári „Gh. Asachi” Mûszaki Egye tem, Temes vári „Politehnica”
Egye tem, Buka resti Mûszaki-Katonai Aka dé mia, Konstancai
„Mircea cel Batran” Ten ge ré szeti Aka dé mia (navi gá ció).

Azok az intéz mé nyek, ahol a böl csé szeti, köz gaz da sági és 
jogi kép zé sek mel lett mér nöki kép zést is foly tat nak, a követ -
ke zõk: Gyu la fe hér vári „1918. decem ber 1.” Egye tem, Aradi
„Aurel Vlaicu” Egye tem, Bákói Egye tem, Nagy bá nyai Északi
Egye tem, Bras sói „Transilvania” Egye tem, Konstancai „Ovi -
dius” Egye tem, Krajovai Egye tem, Galaci „Alsóduna” Egye -
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tem, Nagy vá radi Egye tem, Petrozsényi Egye tem, Pitesti Egye-
tem, Ploiesti „Kõolaj-Földgáz” Egye tem, Resicai „Eftimie
Murgu” Egye tem, Nagy sze beni „Lucian Blaga” Egye tem,
Szucsávai „Stefan cel Mare” Egye tem, Targovistei „Valahia”
Egye tem, Zsilvásárhelyi „Constantin Brancusi” Egye tem, Maros- 
vásár he lyi „Petru Maior” Egye tem, Buka resti „Alexandru Ioan 
Cuza” Ren dé szeti Aka dé mia.

A magán in téz mé nyek ben nem jel lemzõ a mér nök kép zés,
mégis néhány ban talál ha tunk mûszaki mene dzser, mûszaki
infor ma ti kus kép zést, egy intéz mény ben pedig épí tész kép zést.

A Buka resti Épí tõ mér nöki Egye tem nek, vala mint a Buka -
resti Épí té szeti és Tele pü lés mér nöki Egye tem nek, koráb ban a 
Bukaresti Politehnica Egye tem nek vol tak olyan karai, ame-
lyek – az elmúlt évti ze dek ben a szá mos szak és szak irány indí-
tása, vala mint a nagy hall ga tói lét szám hatá sára – kivál tak és
már néhány éve önálló egye tem ként mûköd nek.

3. Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás

Romá ni á ban a ’90-es évek köze pén az épü let gé pé szet önálló
szak lett. Koráb ban az épí tõ mér nöki szak nak volt egy szak irá -
nya és a négy nagy mûszaki egye te men: Buka resti „Politeh-
nica” (1948-ban indí tot ták az épü let gé pé szeti kép zést), Jász -
vá sári Mûszaki Egye tem (a sza kot 1977-ben indí tot ták elõ -
ször), Kolozs vári Mûszaki Egye tem (1972-ben ala pí tot ták az
Épü let gé pé szeti Tan szé ket) és Temes vári „Politehnica” Egye-
temen (1977-ben ala pí tot ták az Épü let gé pé szeti Tan szé ket)
lehe tett ötéves épü let gé pé szeti kép zés ben részt venni.

Nap ja ink ban az önálló szak ként mûködõ épü let gé pé szet -
nek (amely nek pon tos elne ve zése „ingineria instalatiilor” =
épületgépészmérnök) három szak irá nyát lehet indí tani: Épü -
let gé pé szet; Kör nye zet vé delmi rend sze rek és beren de zé sek;
Épü let gé pé szet – tûz vé de lem.

Mivel az Épü let gé pé szet önálló szak ként mûkö dik, néhány 
mûszaki egye te men önálló kar indítja a sza kot. Így pél dául a
Buka resti Épí tõ mér nöki Egye tem, Épü let gé pé szeti Karon két
szak irányt is hir det nek: Épü let gé pé szet; Kör nye zet vé delmi
gépé szeti rend sze rek és beren de zé sek. Az elõbbi kép zést
külön fran cia nyel ven is oktat ják és meg hir de tik. Érde kes ség,
hogy a két szak irá nyon az álla mi lag támo ga tott helyek száma
195 fõ (költ ség té rí té ses további 45 hely). A fran cia nyelvû
kép zés ben 20 fõ álla mi lag támo ga tott hely van (költ ség té rí té -
ses további 10 hely) [3]. 

A Jász vá sári „Gh. Asachi” Mûszaki Egye tem, Épí tõ mér -
nöki és Épü let gé pé szeti Kar egy szak irá nyon foly tatja a kép -
zést: Épü let gé pé szet. A Kolozs vári Mûszaki Egye tem Épü let- 
gépé szeti Karán kizá ró lag román nyelvû kép zés kere té ben két 
sza kot hir det nek: Épü let gé pé szet; Kör nye zet vé delmi rend -
sze rek és beren de zé sek. A Temes vári „Politehnica” Egye tem
Épí tõ mér nöki Karán kizá ró lag román nyel ven hir de tik meg
az Épü let gé pé szet sza kot. A Bras sói Transilvania Egye tem
Épí tõ mér nöki Karán is meg hir de tik az Épü let gé pé szet sza kot. 
A Buka resti Mûszaki-Katonai Aka dé mián Épü let gé pész szak-
irányt hir det nek, a Buka resti „Alexandru Ioan Cuza” Ren dé -
szeti Aka dé mián pedig Épü let gé pészt – tûz vé de lem szak -
irányt indí ta nak [3]. A kép zé sek kizá ró lag nap pali tago za ton
foly nak. Az épü let gé pé szet terü le tén a BSc okle vél meg szer -
zé sé hez, ame lyet Romá ni á ban licenc okle vél nek neveznek, a
hall ga tók nak 250 kreditet kell tel je sí te niük.

4. Az épü let gé pész szak okta tási szer ke zete

Romá ni á ban is a bolo gnai folya mat nak meg fe le lõen az épü -
let gé pé szeti egye temi kép zés két lép csõ ben tör té nik. Az alap -
kép zés 8 fél éves, a mes ter kép zés 4 fél éves. A kép zés a
bolo gnai rend szer nek meg fe le lõen alap tár gyak, szak mai
törzs tár gyak és szak irá nyú tár gyak cso port já ból tevõ dik
össze, és ezek kimérete, kreditértéke a tan tár gyak tar talmi
elmé lyü lé sét jelzi. Egy-egy tan tárgy, vagy szak mai isme ret -
kör pon tos tar tal mát per sze ezek bõl a jel lem zõk bõl nem lehet
egy ér tel mûen fel is merni, de mégis ezek a jel lem zõk azok,
ame lyek alap ján a hall gató a tan me net ben való elõ re lé pé sét,
vagy más okta tási intéz mé nyek ben (akár kül földön is) való
tanu lá sá hoz el tudja ismer tetni az addig meg szer zett tudá sát. 
Az egyes fel sõ ok ta tási intéz mé nyek ben a min ta tan ter vek tan -
tár gyai, elne ve zé sük és kiméretük eltérõ lehet, de egy-egy
szak nak meg fe le lõen álta lá ban nem túl jelen tõ sek az elté ré sek. 

Az épü let gé pé szeti szak okta tási szer ke ze tét a Buka resti
Épí tõ mér nöki Egye tem, Épü let gé pé szeti Kar által indí tott
épü let gé pész kép zés min ta tan terve [4] alap ján vizs gál tuk. A
vizs gá lat azért volt lehet sé ges (ellen tét ben az eddig átte kin tett 
más orszá gok – Német or szág, Olasz or szág – kép zé sé tõl),
mert itt a mi fogal ma ink sze rinti épü let gé pész szak irá nyú
kép zés folyik, így a kép zés tar tal má ban össze ha son lít ható, az
elté ré sek jól meg fo gal maz ha tók.

A Bu ka res ti Mû sza ki Egye tem Épü let gé pé sze ti Ka rán
fo lyó épületgépészmérnöki alap kép zés szak (BSc) Épü let gé -
pé sze ti szak irány min ta tan ter ve nagy mér ték ben ha son ló, il let -
ve azo nos tan tár gyi el ne ve zé sû tan tár gyak ból épül fel, mint ná- 
lunk. Az alap tár gyak cso port já ban (Ma te ma ti ka, Fi zi ka, Ké mia,
Me cha ni ka) a tan tár gyak mel lett azon ban meg ta lál ha tó k olyan
tár gyak is, mint Áb rá zo ló geo met ria, Mû sza ki rajz, ame lyek
ná lunk már nem sze re pel nek a tan me net ben (pe dig jó len ne).
Az alap tár gyak mel lett az elsõ két fél év ben már meg je len nek
a szak mai tár gyak is, mint pl. Épü let gé pé sze ti anya gok, Épü -
let gé pé sze ti tech no ló gi ák és sze re lés tech ni ka. El té rés és ér de -
kes ség, hogy a min ta tan terv sze rint a hall ga tók nak az elsõ
négy fél év ben Ide gen nyel vek és Test ne ve lés tan tár gya kat is
fel kell ven ni ük, és eze kért is jár kreditpont. Az elsõ év vé gén
már van egy két he tes szak mai gya kor lat (60 óra).

Az elsõ év végéig mini mum 40 kreditet kell tel je sí teni és
csak ez után lehet kez deni a máso dik évet (3. fél évet).  A máso-
dik évben a szak mai ala pozó tár gyak (Gép ele mek épü let gé pé -
szeti rend sze rek ben, Elekt ro tech nika, Szá mí tó gé pes ter ve zés)
mel lett meg je len nek a szak mai törzs tár gyak (Hõtan, Áram lás -
tan), ame lyek között helyet kap nak az Épí té szeti isme re tek,
Épí tõ mér nöki isme re tek, Épí tési és épü let gé pé szeti jog elne -
ve zésû tan tár gyak is. Ezek a tan tár gyak a gépész szak mai
törzs tár gyak kiméretéhez és krediértékéhez mér he tõk, tehát
nem lényeg te len tár gyak.

A III. évbe ak kor lép het to vább a hall ga tó, ha mi ni mum
100 kreditet tel je sít és az elsõ év összes tár gyát tel je sí ti. A har -
ma dik év elsõ fél év ében (az 5. fél év ben) a hall ga tók a szak mai 
törzs tár gyak al kal ma zás sal kap cso la tos tár gya it sa já tít ják el
(Áram lás tech ni kai gé pek, Hõtechnikai gé pek, Vil lany mo tor ok), 
és el kez dik a szak irá nyú is me re tek tan tár gya it (Épü let fi zi ka,
Fû tés tech ni ka, Víz el lá tás). A 6. fél év tõl a szak irá nyú tan tár -
gyak a meg ha tá ro zók és meg je len nek a vá laszt ha tó tan tár -
gyak.
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A Buka resti Mûszaki Egye tem Épü let gé pé -
szeti Karán két szak irány közül választ hat nak
a hall ga tók: Épü let gé pé szeti, vagy Kör nye -
zet vé delmi gépé szeti rend sze rek és beren de -
zé sek szak irányt. A szak irány mintatan terve
csak a hato dik fél év tõl tér el a hagyományos
épületgépészmérnöki tan terv tõl [4]. A törzs -
tan anyag ban a Kémia tan tárgy elne ve zése
Szennyezõanyagok kém iája, az Épí tési és
épü let gé pé szeti jog helyett pedig Kör nye zet-
védelmi jogot tanul nak a hall ga tók és a
választ ható tár gya kat is kör nye zet vé de lem -
mel össze függõ témák ban írják ki. A 6. félév 
végén is van köte lezõ két he tes gya kor lat. A
IV. tan évbe akkor lép het tovább a hall gató,
ha mini mum 150 kreditet tel je sít és a máso dik
év összes tár gyát tel je síti. Az épü let gé pész-
mér nöki kép zés két szak irá nya között van lé-
nyeges tan tár gyai elté rés (1. és 2. táblázat),
de az igazi különb sé get a jelen tõs számú sza -
ba don válasz tott tan tár gyak biz to sít ják. 

Az épü let gé pész szak irá nyon választ ható
tár gyak: Ipari hõenergetikai folya ma tok és
beren de zé sek, Szenny víz tisz tító folya ma tok
és beren de zé sek, Hõszi vattyúk, Meg újuló
ener gia for rások épü let gé pé szeti alkal ma zá -
sai, Ipari hid ra u li kus rend sze rek, Zaj vé delmi
rend sze rek és beren de zé sek, Épü let gé pé szeti
rend sze rek meg bíz ha tó sága, Ipari lég tech ni kai 
rend sze rek, Mérés tech nika, Épü let gé pé szeti
rend sze rek üze mel te tése, Hõellátó rendsze rek
fel újí tása, Spe ci á lis vil la mos rend sze rek.

A kör nye zet vé delmi szak irá nyon választ-
ható tár gyak (az épü let gé pé szeti szak irány
tan tár gyain kívül): Meg újuló energiaforrások,
Zaj vé delmi rend sze rek és beren de zé sek, Hul -
la dék gaz dál ko dás, Hul la dék gyûj tése, válo -
ga tása, táro lása, Füst gáz emissziót csök kentõ
beren de zé sek, Szenny víz tisz tí tás, Meg újuló
ener gia for rá so kat hasz no sító rendsze rek és
beren de zé sek, Ipari lég tech nika, Szennye zõ -
anyag kibo csá tá sok csök ken tése, Szén di oxid
kibo csá tá sok csök ken tése.

Mint a tan ter vek bõl lát ható, a hazai kép -
zés hez képest lénye ges tar talmi elté ré sek nin-
cse nek, de rész ben az alapképzésben egy fél -
év vel hosszabb kép zési idõ, rész ben pedig a
hall ga tói elõ re ha la dás éven kénti kredipontos
kri té ri u mai jobb fel té te le ket teremthetnek a
kép zés minõ sége szempont já ból.

Az épületgépészmérnöki mes ter kép zés 4
fél éves idõ tar ta mú és 130 kreditet kell tel je -
sí te ni (120 kredit a tan tár gyak ból + 10 kre-
dit a dip lo ma dol go zat). Több egye te men ké-
peznek mes ter szin tû (MSc) épü let gé pészt, a
Bu ka res ti Épí tõ mér nö ki Egye tem Épü let gé pé-
szeti Kar há rom szak irá nyon is hir det épü let-
gé pé sze ti mes ter kép zést: Ener gia, kom fort,
fenn tart ha tó fej lõ dés; Épü let gé pé sze ti rend -
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7. fél év

E Gy L T Ön Össz Kr

57 Hõellátó rend sze rek 3 2 5 10 7

58 Vil la mos ener gia-el lá tó rend sze rek és be ren -
de zé sek 3 2 5 10 7

59 Vá laszt ha tó tan tárgy 2 1 1 4 4

58 Épü let gé pé sze ti rend sze rek au to ma ti zá lá sa 3 2 1 6 4

59 Kör nye zet vé del mi do ku men tá ci ók össze ál lí -
tá sa 2 2 1 5 4

60 Kör nye zet vé del mi pro jek tek me nedzs ment je 2 2 1 5 4

8. fél év

61 Szennye zé sek mé ré se és sza bá lyo zá sa 3 1 4 8 5

62 Épü let gép. tech no ló giák és sze re lés tech nika II. 2 1 2 5 4

63 Vál lal ko zá sok gaz da ság ta na 1 1 2 2

64 Por ta la ní tó be ren de zé sek 2 2 2 6 5

65 Mi nõ ség biz to sí tás az épü let gé pé szet ben 1 1 2 4 3

66 Vá laszt ha tó tan tárgy 2 2 3 7 5

67 Vá laszt ha tó tan tárgy 1 1 2 4 3

68 Szak mai gya kor lat a szak dol go zat meg ala po zá sá hoz                  2 hét (60 óra) 3

69 Szakdolgozat 10

     2. táb lá zat. Épületgépészmérnök BSc, Kör nye zet vé del mi gé pé sze ti
rend sze rek és be ren de zé sek szak irány min ta tan ter ve

Meg jegy zés: a IV. évbe akkor lép het tovább a hall gató, ha mini mum 150 kreditet tel je sített és a
máso dik év összes tár gyát tel je síti.

7. fél év

E Gy L T Ön Össz Kr

56 Lég- és klí ma tech ni ka II. 2 1 3 1 7 6

57 Vil la mos rend sze rek az épü le tek ben II. 2 3 2 7 6

58 Távhõellátás 2 3 3 8 6

59 Épü let gé pé sze ti rend sze rek au to ma ti zá lá sa I. 2 2 1 5 4

60 Vá laszt ha tó tan tárgy 1 1 2 1 4 4

61 Vá laszt ha tó tan tárgy 2 1 2 1 4 4

8. fél év

62 Mi nõ ség biz to sí tás az épü let gé pé szet ben 1 1 2 4 2

63 Épü let gé pé sze ti rend sze rek au to ma ti zá lá sa II. 2 2 3 7 6

64 Gázellátás 2 1 2 5 5

65 Épü let gép. tech no ló giák és sze re lés tech nika II. 2 1 2 5 4

66 Me nedzs ment és HR 2 1 1 4 3

67 Vál lal ko zá sok gazdaságtana 1 1 2 1

68 Szak mai gya kor lat a szakdolgozat megalapozásához                      2 hét (60 óra) 3

69 Vá laszt ha tó tan tárgy 3 1 1 2 4 3

70 Vá laszt ha tó tan tárgy 4 1 1 2 4 3

71 Szakdolgozat 10

           1. táb lá zat. Az Épületgépészmérnök BSc Épü let gé pé sze ti szak irány 
min ta tan ter ve

Rövi dí té sek: E – elõ adás, Gy – gya kor lat, L – labor, T – ter ve zés, Ön – önálló munka, Össz – heti 
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sze rek ener ge ti kai ha té kony sá ga; Ha té kony
kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák. A ha zai kép-
zésünkkel össze mér he tõ Ener gia, kom fort,
fenn tart ha tó fej lõ dés szak irány tan terv ét a 3.
táb lá zat mu tat ja. A tan terv sze rint a tan tár -
gyak el ne ve zé sük ben és va ló szí nû leg tar tal -
muk ban is lé nye ge sen el tér nek a ha zai kép-
zés tár gya i tól. Az el té rés lé nye ge elvi jel le gû:
a mesterképozésben nem az alap kép zés is me-
retanyagának szak ma i lag el mé lyül tebb ok ta -
tá sá ról, ha nem a lá tó kör szé le sí té sé rõl van
szó. En nek azon ban az a fel té te le, hogy a
mes ter kép zés re az épületgépészmérnöki is -
me re tek bir to ká ban lehet csak be irat koz ni,
hi szen a mes ter kép zés so rán már vi szony lag
ke vés ilyen szak irá nyú is me re tet ta ní ta nak.

Romá nia más, nagyobb mûszaki egye te -
mein szin tén indí ta nak mes ter kép zést épü -
let gé pész sza kon. Így a Jász vá sári „Gh.
Asachi” Mûszaki Egye te men és a Kolozs-
vári Mûszaki Egye te men Épü let gé pé szeti
szak iránnyal, a Temes vári „Politehnica”
Egye te men „Épü let gé pé szeti rend sze rek fel-
újí tása és opti ma li zá lása” szak iránnyal. Az
épü let gé pészmér nöki mes ter sza kok között
elté ré sek alap ve tõen nem a tan terv, mint
inkább az egye tem sajá tos sá ga i ból és a sze -
mé lyi hát tér bõl adód nak különb sé gek, de
ezek tar tal mi lag nem jelen tõ sek.  

5. Össze fog la lás

Egy folyó irat kerete nem ad kor lát lan lehe tõ -
sé get egy-egy ország mûszaki felsõoktatásá-
nak rész le tes bemu ta tá sára, még egyet len szak
ese tén sem. Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás
kül földi bemu ta tá sá nak szán déka meg fo gal -
ma zá sa kor is tisz tá ban vol tunk ezzel, de úgy
gon dol juk, hogy még a fel szí nes átte kintõ
tár gya lás mód ese tén is van nak olyan sajá tos -
sá gok, ame lyek tanul ság gal szol gál hat nak.
Az eddig bemu ta tott német és olasz helye zet tanul má nyo zása
során annak lehet tünk tanúi, hogy a mi elkép ze lé sünk sze rinti
épü let gé pé szet inkább más szak te rü le tekbe olvadva jele nik
meg, és a kép zé sek intéz mé nyi hát te ré ben a karok és tan szé -
kek eltû nése jel lemzõ. A romá niai hely zet tanul má nyo zása
abból a szem pont ból érde kes, hogy az épü let gé pé szeti fel sõ -
ok ta tás talán itt áll leg kö ze lebb a hazai elkép ze lé sek hez, sõt itt 
való sult meg, hogy önálló szak ként, ilyen nevû karon foly tat -
ják a kép zést (a hazai szak má nak is volt/van ilyen törek vése).

Romá ni á ban a négy nagy múltú egye te men (Buka rest, Jász-
vásár, Kolozs vár, Temes vár) 423, a Bras sói Transilvania Egye-
temen 28 álla mi lag támo ga tott hellyel folyik épü let gé pész mér -
nök-kép zés alap sza kon. Mes ter kép zés ese té ben a Jász vá sári
Egye tem hon lap ján 30 álla mi lag támo ga tott helyrõl van adat, de
a többi egye tem is folyik épü let gé pé szeti mes ter kép zés.

A romá niai épü let gé pé szeti kép zés haza i hoz hasonló elkép-
zelései és gya kor lata jó lehe tõ sé get jelen tett a kép zés tar talmi
kér dé se i vel való fog lal ko zásra. A kép zés tar tal má ban nem je-

lentéktelen különb ség, hogy az alap kép zés fél évvel hosszabb,
és ennek követ kez mé nye ként más az alap kép zés és a mes ter -
kép zés viszo nya. A min ta tan terv alap ján a tan tár gyi struk túra
hasonló, mint a hazai kép zés ben, de figye lem re méltó elté rés,
hogy a hall gató csak szi gorú köve tel mé nyek tel je sí té sé vel ha-
ladhat elõre (a mi kép zé sünk ebbõl a szem pont ból libe rá li sabb,
de ez nem fel tét len elõny). Az épü let gé pé szet és kör nye zet vé -
de lem kap cso ló dása a román épü let gé pé szeti kép zés ben is
meg je le nik, de míg a német és olasz kép zés ese té ben az épü let -
gé pé szet a kör nye zeti kép zés része ként, itt a kör nye zet vé de lem 
az épü let gé pész mér nök-kép zés része ként jele nik meg.

6. Iro da lom jegy zék
[1] http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage
[2] http://www.ziare.com/articole/invatamant+privat+romania
[3] Moni to rul Oficial al Romaniei, Anul 176 (XX) – Nr. 467
[4] http://instalatii.utcb.ro/
[5] http://www.ce.tuiasi.ro/
[6] http://instalatii.utcluj.ro/
[7] http://www.ct.upt.ro/cci/index.htm

4                                                                                         Magyar Épü let gé pé szet, LXIV. évfo lyam, 2015/7-8. szám

1. fél év

E Gy L T Ön Össz Kr

1 Nu me ri kus ana lí zis. Prog ra mo zá si nyel vek 2 2 4 8 6

2 Mû sza ki ter mo di na mi ka 2 1 3 6 6

3 Al kal ma zott elekt ro tech ni ka 2 1 3 6 6

4 Áram lás tan 2 1 3 6 6

5 Adat gyûj tés és adat fel dol go zás 2 1 3 6 6

2. fél év

6 Jel zõ be ren de zé sek 2 1 3 6 6

7
A. Vá laszt ha tó tan tárgy (A1. Su gár zó fû té si- 
és hû té si rend sze rek, A2. Nagy tel je sít mé nyû
gé pek vil la mos ener gia-el lá tása)

1 1 2 4 3

8 Villamosenergia mi nõ sé ge. Elekt ro mág ne ses 
kom pa ti bi li tás 2 1 3 6 6

9 Klimatizálás ipa ri és spe ci á lis ren del te té sû
épü le tek ben 1 2 3 6 6

10 Spe ci á lis flu i du mok gé pé sze ti rend sze rei 1 1 2 4 3

11 Tü ze lés tech ni kai és hõ cse ré lõ be ren de zé sek 1 2 3 6 6

3. fél év

12 Ala csony hõ mér sék le ten üze me lõ speciális
gé pé sze ti rend sze rek 2 1 3 6 6

13 Nagy ha tás fo kú hõtermelõ be ren de zé sek 1 1 3 5 6

14 Épü let me nedzs ment 1 1 2 4 4

15 Fo lya dék szál lí tó rend sze rek üze mel te té se 1 1 2 4 3

16 Tûz vé del mi épü let gé pé sze ti rend sze rek 1 2 2 4 4

17
B. Vá laszt ha tó tan tárgy (B1. Ipa ri hõvissza-
nyerõ beren de zé sek, B2. Im pul zus-, hõ- és
anyagáta dó beren de zé sek)

1 1 2 4 3

18 Vá ro si vi lá gí tás 1 1 2 4 4

4. fél év

19 Ter ve zé si, ku ta tá si mun ka 7 13 20 15

20 Dip lo ma dol go zat 7 13 20 15

Dip lo ma vé dés 10

     3. táb lá zat. Épületgépészmérnök MSc, Ener gia, kom fort, fenn tart ha tó
fej lõ dés szak irány


