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Hazai vagy nemzetközi kutatóhelyeken
A tapasztalatok szerint a BME ﬁzikus MSc képzését
illetve doktori iskoláját elvégző hallgatók a legnívósabb hazai vagy nemzetközi kutatóintézetekben
vagy egyetemeken folytathatják munkájukat. A kiemelkedő tehetségeket a BME TTK a lehetőségek
szerint visszavárja.
Dr. Simon Ferenc - Professzor, BME - Nanocsövek, Fullerének, ESR
"... Tanulmányútjaim során (Párizs 4 hónap, Bécs 4 év)
kiderült, hogy az itt megszerzett tudás abszolút versenyképes,
sőt sok tekintetben jobb is mint a hasonló külföldi
egyetemeken megszerezhető ismeret. Amellett, hogy a BME-n
személyes, mondhatni baráti a légkör a hallgatók és az
oktatók között, minden támogatás megkapható a kalandvágy
kiélésére, külföldi ösztöndíjakhoz, és az esetleges
hazatéréshez. ... "

Dr. Fortágh József - Professzor, Tübingen - Hideg atomi rendszerek
"A BME mérnök-fizikus képzése olyan átfogó és alapos
ismeretanyaggal készített fel a fizikusi pályára, amelyre
kutatói munkám során és műszaki fejlesztésekben a
mai napig alapozhatok. A nemzetközi szinten
kiemelkedő oktatók, a gondosan összeállított tanrend,
a magas színvonalú elméleti képzés és a kiválóan
felszerelt kísérleti laboratóriumok minden lehetőséget
megadnak a fizika felfedezéséhez és e csodálatos
tudomány módszereinek elsajátításához. ..."
Dr. Orosz Gábor - Assistant Professor, University of Michigan
"... A képzés flexibilitása megengedte, hogy a diplomámat a Gépész Kari Műszaki Mechanika Tanszéken
írhassam Prof. Stépán Gábor tanítványakent. PhD fokozatot 2006-ban szereztem mernök-matematikus szakon a
Bristoli Egyetemen, Angliában. ... "

Innovatív vállalatoknál és közintézményeknél
Magyarországon és külföldön számos innovatív vállalat
kifejezetten ﬁzikusokat keres kutatás-fejlesztési munkák
elvégzésére. Nemzetközi szinten jó példák az IBM és a Philips
kutató-fejlesztő részlegei. Szerencsére Magyarországon is egyre
több multinacionális vállalat (pl. General Electrics, Ericsson)
vagy hazai vállalat (pl. Semilab, Mediso) keres ﬁzikusokat
gyakorlatorientált kutatás-fejlesztésre. Alkalmazott ﬁzikusokat
az élet számos további területén is keresnek az egészségügytől
a bűnüldözésen át a nukleáris energetikáig.

Petőfi Gábor - főosztályvezető az Országos Atomenergia Hivatalnál
"... Az a szemlélet és világnézet, amellyel érkeztem
meghatározza azóta is a mindennapjaimat. Képessé tett
arra, hogy a műszaki-fizikai szemléletet mindig előrébb
helyezzem az államigazgatásban rendszeres fennakadást
eredményező jogi formuláknál..."

Müller Illés - a Mediso Kft. amerikai és kanadai
preklinikai piacáért felelős társvállalat vezetője
"2002-ben végeztem mérnök-fizikus szakon nukleáris
technika szakirányon, és a BME-SOTE közös képzésen
orvos-biológiai mérnökként. 2003-ban a Mediso Kft.-nél
helyezkedtem el, mint tudományos kutató – akkor én
voltam a második fizikus a cégnél, 2013-ban már több
mint 12 fizikus dolgozik a Mediso Kft.-nél. ..."

Mihálffy Tamás - kutatómérnök Furukawa Electric
"... A BME alapos képzése során megszereztem azt a
tudást, amire a munkámhoz szükség van. Ezen felül
lehetőségem volt a tanulmányaim alatt Erasmus
ösztöndíjjal egy félévet a Római La Sapienza egyetemen
tanulni ..."

A ﬁzika határterületein
A tapasztalatok szerint a nálunk végzett hallgatók
a ﬁzikától látszólag távolabb eső területeken is jól
kamatoztathatják magasszintű természettudományos képzettségüket és problémamegoldó
készségüket. A ﬁzika módszereit ma már egyre
több területen használják: biológiában, kémiában,
nyelvtudományokban, társadalomtudományokban
vagy akár a tőzsdén. Külön kiemelésre méltóak a
gazdasági elemző cégek, melyeknél számos
nálunk végzett hallgató helyezkedik el.
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Dr. Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi
Capital Fund Management befektetési alapnál
"... Kollégáim többsége itt is fizikus
végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket
ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. ..."
Dr. Zawadowski Ádám - Assistant Professor of Finance,
Boston University School of Management
"...Többen bíztattak, ha elmegyek
fizikusnak, az ott szerzett erős matematikai, modellező és számítástechnikai
tudást akkor is jól tudom hasznosítani,
ha közgazdászként folytatom. Igazuk
volt. ..."

