
Az ismeretkör:- 

Kredittartománya (max. 12 kr.): - 

Tantárgyai: - 

 

Tantárgy neve: Műszaki Tudomány napjainkban környezetmérnököknek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: szabadon választható 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 0 óra gyakorlat, összesen 24 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): laboratóriumi gyakorlat 
anyagából írásbeli számonkérés 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előkövetelmények: -  

Tantárgyleírás: 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik a Műszaki tudományos konferenciák szervezésének 
hátterét, a Műszaki Kar által minden évben megrendezett Műszaki Tudományos Konferenciákon való való 
részvétel kapcsán a hallgató széleskörű betekintés nyerhet a meghirdetett szekciók tematikus 
felépítésébe, a szakember által művel területek részleteibe, a mindennapok mérnöki kihívásaiba. 
A kiállító cégek munkatársaival való kapcsolatteremtés jó lehetőséget nyújt a hallgatók számára a 
gyakornoki programokban való részvételhez, későbbi meghirdetett pozíciók kapcsán a tudatos 
jelentkezésben, az utánpótlás-nevelésben. 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 
Céges szakmai anyagok 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, 
természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.  
- Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai 
korlátait és problémamegoldó technikáit. 

 
b) képességei 
- Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes 
alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. 
 
c) attitűd 
- Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag 
megalapozott kritikai észrevételeket. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület 
képzett szakembereivel is. 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): - 

 



Tantárgy neve: Műszaki Tudomány napjainkban 
környezetmérnököknek 

Tantárgy kódja: MK3MTUNK03KX17 

Kredit: 3 Követelmény: évközi jegy Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+0 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Bodnár Ildikó Tantárgy oktatói: Dr. Bodnár Ildikó 

 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT: tömbösítve 5x5 órában 

1.  Tantárggyal kapcsolatos tudnivalók 
megbeszélése. 

 
- 

2.  Műszaki tudományos konferenciák 
szervezésének tudnivalói 

 

3.  Műszaki tudományos konferenciák 
szervezésének tudnivalói 

 

4.  Céges felkérés, meghívások  

5.  Előadások, bemutatók típusai  

6.  Előadók köre  

7.  Első rajzhét 

8.  Konferencia program  

9.  Résztvevőkkel való kapcsolattartás  

10.  Határidők, web-es felületek  

11.  Egyeztetések, előkészületek  

12.  Lebonyolítás tudnivalói  

13.  Beadandó dolgozat elkészítése, benyújtása  

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele:  
Az aláírás feltétele a beadandó dolgozat elkészítése 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:  
Beadandó dolgozat alapján 

 


