Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
FBNXXXH3030
Mérnöki készségek
Dr. Bejó László
FTTI

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Dr. Bejó László
-Félévközi jegy
2
heti:1/1/0

féléves: 13/13/0

Kötelező

1
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Bevezetés a mérnöki tanulmányokba. Személyes motiváció megtalálása, orientáció a mérnöki
pályán. Általános rálátás biztosítása a faipari életpályára. Készségfejlesztés: problémamegoldás,
kommunikáció, szakmai és vezetői készségek. Tanulási motiváció és tanulásmódszertan.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Óraszám
1+0
2+0
0+1

Bevezetés: mi a mérnök, mi a faipar?
A Faipari Mérnöki tanterv
Bemutatkozás, ismerkedés, elváráskoffer
„Amire büszke vagyok” kiselőadások
Kommunikáció írásban és szóban

0+2

Tanulásmódszertan

Projektfeladatok kiadása, megbeszélése
Miért jó a fa? Miért, jó a fa?
Természettudomány: szépség és hatalom
A mai mérnökök előtt álló kihívások
Problémamegoldás, gondolkodtató feladatok
„Papírhíd” tervezési és készítési feladat + értékelés
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1+0
1+2
0+1
2+0
2+0
2+0
0+1
0+2

Személyes kompetenciák és fejlesztésük
Projekt feladat konzultáció
Projekt feladat kiselőadások
Az információ megbízhatósága

0+1
0+1
0+2
1+0
1+0
13+13

A tanórákon és az alapképzésen túl...
II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

A tantárgy előadásai érdekes, megfelelően illusztrált és interaktív előadások, elgondolkodtató
kérdésekkel és nem triviális válaszokkal.
A gyakorlatok során a hallgatók önálló és csoportos munkával mérik fel saját kompetenciáikat,
meghatározzák a tanulmányaikkal kapcsolatos célkitűzéseiket, meghatározzák az ehhez szükséges
lépéseket, kidolgozzák saját módszereiket és a befektetendő munka mennyiségét. Kiselőadások
tartásával fejlesztik kommunikációs készségeiket, és projekt jellegű feladatokon keresztül fejlesztik
a műszaki kompetenciákat.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek

• Kommunikációs készségek írásban és szóban
• Tanulásmódszertani készségek és ismeretek
• Problémamegoldó készség fejlődése
• Tudatosság a mérnöki tanulmányok és az ehhez szükséges munka tekintetében
• Csoportos és önálló munkavégzéssel, projekt szemlélettel kapcsolatos kompetenciák
• A modern mérnökök előtt álló globális és lokális feladatok, kihívások megismerése, és az ehhez
szükséges ismeretek fontosságának tudatosítása

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan hiányzás nem lépheti túl
a kétheti óraszámot (2 × 2+2 óra). A hiányzásokat a tárgy előadójánál, a hiányzástól számított 8
naptári napon belül kell igazolni.
Az aláírás és a félévközi jegy megszerzéséhez a fentieken kívül a gyakorlatokon való aktív
részvétel, és az összes feladat legalább elégséges szintű teljesítése is szükséges.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:

A félévközi érdemjegy meghatározása a hallgatók gyakorlatok alatt nyújtott teljesítménye,
valamint a félévközi feladatok színvonala alapján történik. A mindenkori pontos követelményeket
a tantárgy honlapján minden félév elején közzétett tantárgyi követelmények tartalmazzák. A
honlap elérhetősége: http://falemez.skk.nyme.hu/index.php?id=23902.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:

--IV/2. Ajánlott irodalom:

--2

és

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása

1.
2.
3.
5.

Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés

Illetékesség
oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács
intézetvezető
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Neptun jogosultság
lekérdezés
feltöltés, módosítás
lekérdezés
--lekérdezés

