Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Kedves továbbtanulni szándékozó Fiatalok!
A

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézete
Mechatronikai
Mérnökasszisztens
felsőfokú
szakképzést hirdet Sopronban!

A hallgatókat a Nyugat-magyarországi Egyetem,

A

2010-ES FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
(NymE-FMK)

képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben
működő, 4 félév időtartamú.

tanárai és gyakorlati üzemi szakemberek is oktatják

További információk:
http://geptan.fmk.nyme.hu

A

cél olyan mérnökasszisztensek képzése, akik
képesek a mechatronika nemzetközileg elfogadott
definíciója
szerint
a
gépészet,
az
elektronika/elektrotechnika és az informatika
tudomány-területeinek egymást segítő integrációja
révén komplex termékeket üzemeltetni.
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A jelentkezés határideje: 2010. február 15.

Az

oktatásban
korszerű
infrastruktúra,
oktatástechnikai eszközök állnak rendelkezésre a
laborokban, az ipari üzemekben, amelyek
biztosítják a magas színvonalú gyakorlati oktatás
feltételeit.
Az intézetben
egy „F.A.C.T.” (FESTO által
hitelesített és minősített oktató központ) címet
elnyert „FESTO Mechatronika Laboratórium” is
működik, mely kiváló feltételeket teremt a
mechatronika oktatásának.

A mérnökasszisztensek képzése során megszerzett
ismeretek lehetővé teszik, hogy önállóan dolgozni
tudó szakemberek legyenek, akik kisebb csoportot
tudnak irányítani, a mérnökök munkáját segítik.

A

hallgatók számára kollégiumi elhelyezésre és
ingyenes internetes hozzáférésre lehetőséget tudunk
biztosítani!
A soproni Mechatronikai mérnökasszisztensi felsőfokú
szakképzés tanterve
Korszerű munkaszervezés
Alkalmazott
számítástechnika, Minőségirányítás, Munkavédelembiztonságtechnika, Szakmai
angol, Jogi ismeretek,
Szerszámkarbantartás és
gazdálkodás
Gazdálkodási,
Gazdasági ismeretek,
projektvezetési modul
Marketing, Projektmenedzsment, Vállalkozási és
munkaszervezési ismeretek,
Asszisztensi ismeretek,
Logisztika
Műszaki alapozás
Matematika, Műszaki fizika,
Ábrázoló geometria és géprajz, Gépészeti alapismeretek,
Fémtechnológia,
Üzemfenntartás, Mechanika
Méréstechnika
Méréstechnikai ismeretek,
Elektrotechnika
Mechatronika
Gépelemek, Hajtástechnika,
Mérés-irányítástechnika,
Irányítástechnika, Gépészeti
informatika, Mérnöki
szoftverek készítése, CNC
labor, Integrált
gyártórendszerek,
Szakdolgozat

A

mérnökasszisztens képzésben a gyakorlat
nagyobb szerepet kap, az elméletet csak a
gyakorlati ismeretek megalapozásához szükséges
mértékben tanítjuk.

A

képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves
INGYENES NYELVOKTATÁST. Ezen kívül
számos sportolási lehetőség áll a hallgatók
rendelkezésére (kosárlabda, foci, úszás, kondi,
tánc).

A képzés hallgatói tanulmányaik befejezése után –
tantárgyak elfogadásával – bekapcsolódhatnak a
faipari mérnök, gazdasági informatikus, illetve
mechatronikai mérnök BSc képzéseinkbe.

Nyílt napok:
2009. november 20. és 2010. január 15. 1000 óra
Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. „B” épület, II. emelet

