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Az Frli'/663-4i?01,4. iigyiratszárnú vdgzésúrc lrivn[ktrxvcl. amelyhcn a Magyay F*lsór:ktatásr
Akkr*riitáciús tsixtltságnt a Nyrrg*t-magy*r*rsa*gi §gyetern áltil} inditarrdó gqpdse*ldrxg&í
alapkdpzdsi szak nyilvántartásba l,étele ügyóben szakértőkónt rendc]te ki, t§ékcrztatom, ircgy ii
N,{ÁI_] vd]entény*zt* tl \i'Ofi§tkofiÓ be*dr,,árr3"t, és arról ar alábbiak szxrint fcrglalt áJ}ást.

Á §'lÁ§_ ?ü}$/7fr[V/4. sz. hlrtározrrt*:
A ]VlA§ xregjry_r'zósst§ tánr*g*ti:r a g{prlreirrrirarlÁi a}apk*pzósi szak intlítását a lr§yugat-
}l1§gy§ro r§u$gi §gyetór§ en,

b$§§]§§
A tatrtolv konoepciojq az előta*uimányi f'§ltét§lek a gdpészrnénrök alapképrés }raeai

ala3:clvc.it és gyakcrlatát kör'*lik, alkiilr*as t célként rn*g}eln}t, regitrnáJis igd:ryeknek
rr"regíelelii szakls;nbel*}l képzdsóre, Á tant*rvi slruktúra, a tanlargyi programok tar{nlma, az
isrn*reikuriik *glnrásra dpülése, az e]mélcti és a g,\,gkgylati ismerelck aránya 1clrtlővé r*szik a
képzósi tis kinreneti kclvetejn:érryek}:en eir,árt általániis rjs szakn:ai komtrtcterrciák
clsetjátíttatását" A tárgyakhaz r:r*gad*tt sznkir*dalcrrn tö|rbsége korsz*rii.

- r\ seak l'cl*iöse tcljesiti a szaktrrai és fbrmai akkr*ditác,iós elvaráscrkat, eddigi oktatói ds
kutatói t*l,ék*n},sé§e i]lesxkedi}.: tsl{ indítanrjó kópeds szakter"tilctéhez. Á szai<on két,
egyiittesen li kredit értékŰr tárgy Íel*lÖsco visz*nt az ir:tézrndnyberr össaesen 35 i<.reriitny1
§::1árg3, í't:]el/:s*kétrt a terlrt:lése dpper: az elibgad}ralú rxaxirrrá]_is" A tantárg3.{'ele!(lsiik kórt:
lormrrilag nregfelel az elr'árásokrrak; a 3ü-bó1 íS fó AT loglalkozrirto|t, ktizüliik 25_err verctii
oktat<ik. A képzésben résztvevii t*l,j*s uktatói kört tekinit,e az A't'/Á§/Y arány 35i4l§, rrrui
nregfbtrei $z akkreditáriós *ivárástlkntk, tü}:Lrségi]k ai. CIktatilncló tárg3lg6g rr:tgt'el*ii:
kipzettsúgg*] Ós szaknrai kornpetenciákkx] rendtlkezik. A g*pászeti tárgyak nktatálá]roz 1 6
íb g*pésemérnt3ki. *gy rn**harrnrrikai, is 7 íeiipari nr§rn$ki vógzettsdgű oktató seere;rcl ir
beadványbi*n. }i'Iindanr*l1ett ősszességélreri * a lantárgynk elhclyezÉséból adódsan is * az clső
év{'ol3,"an*n ril§g nl.ttt. l'istfittt a iovábbi évf'ol.van:ok be}epésér,*l rrdh§ny aktxtó *setőbun
jelelitdls rerlre]ós varlrntó, ezérl * a rrregjegyzésben fb}soro]t aggálytrkat is figyelcrabc vóve _.

a;r n kf aí{ii ri Ilr:nr :i ny bővítése srü kségex.
- .Telerrlcg &z együlen}en négY tudor:rányos rnűhr:lyben íill;*nak * résrhen ir lervezgtt sxnkhoz is

k;rpcsolÓrtrÓ kuiatásrrk, l"rg,vanak§ur már folyanratban 1,,B}] nógy i{ trrdumlinyos mühel.v
(lv{úu*,tí ds rncc/t#rri&*i -, Űépkrln"struÁlőri -, Fdlrr_ ds gd3:.g3iaj7,.1aj5/er/tnoldgiai-, r,rll*m#;í
i rír_l,ikj,lgc hniktti rudowányas ndihtly"1 kialakitdsa. arriely*k telj*s nrdrtékb*n a
géprisznrérr:öki srakterüie$rex 1afi*zó tuilcrn:*tryos-kutatási tevékenvsig }rátterdt fugi;rk
biztosítanj.

,\.,í,,\l3 TjlJid)r§Úcl * 10Ji3 l:3irr.icrpe§í. lü)sííií]rl ,lJ,l ,^3t},./lj + i-Jt.rti$rlt ,lt3".j!zj{i

Tel., l],) s":J.+"{"}jJJ.íi?jüB s I-fJX] lJ];144-{),}].j * tj-l::l:lj/, ilrrr:*ll,i,&:l.r:r:r|r,i;r.r
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- A íen ezett 8ü los lra}lgatói iétszánrhrrz a ttnt*rnri, a szárnilúgdpes ds n kr)nyr,tári
iníiastruktiri,a biztosított. Llg1,*najtkr:r nen szel*t:csés. }r*gy a gl,ah*rlati képrés1 kirárólag
kiilső partrr*relr (ii ,Sxlntbathels,l .d,íri-rya,tj Szakképzii ísktllu ós Koliégitrl,,i r.alamint ipari
r,á3l;rlat*k} hiztosítják.

&,íegjegyzés:
." 'l'ekintett*l a fels*r:ktatásbe bekeriilö hallgatók ttibblryir* }rián.r,as matenratikai, fiilik.ri

ismr:íeteir* * javasolt a k*pzss il ta|itervébcn a igi,lilds;*ítudolll|;n.y,r:s i§,lylel,el{Jlrya.9rlak a iq"KK
szerinti 40 kreclit alsó hatáttól 45 kreelitre lórténő r:tnelcse.

- }'leháliy tan{iirgyí*ltliis az eddigi oktattij cs publikációs tcvdken3.,sigc alapiün egyáitaliin n*nr
vag5,, csirk rrjsr}err k*nrpeleits az összes í:azzárend*it tárgy gorrdozására. l.dnyegóberr nógy

rrktatól érintó**, az összt§*n ?t] tantárgylró1 t3 trirgyhoe {&}rytll§s:sr&c.sell*n d^r

*ny*61,izsgrí!r:t; fiimek rcclrxoldgjríi*; minőséghixto.rítrís; NC techslrlldgír: ds pragrunozás;
C§.C jx,uÁ:/i*tin; e/g,tlrí}í*cA}ri.tll alerp3'al; A*lr;nleges rtegirt:.in/rr:ílcisrtA., "l,r*rsgrit t* d,r

kászijlékte rlre;ls., §rjpg_y áttástechnaldgia, gyrírtd*:s;,Loz ter u-erd.r,,, seere/és,, ttlo{ar.yzerktz€íf cl+,

jdrrrf-rxerÁe;etírrn) a tarrtárgyf'elsiő*i fe}adatak nllátásárx n:ás aktató rnegbízásii szükséges.
Eselelrkdnt ni}gyüll me§ii§ az *ktatr}i óralerheles, ezérl a képzéshe továl_1tri *- elsősnrlran a

szakrrtai tiirzsanyag rrktatásáhtrx * gdp*lr,rrrérrrijk v§gzettsdgű *ktatrik bevo:rására rlan
szüksóg.

- A g_lakcrrlatí k*pzéshez í'eltdtlenül íbrrtr:s a §§ji{l {egyelenri} l;*b*r*tóriumi tráttér
rxegttre*rrt§se.

Á berryü.jt-ó intéz.meny 2{}15. nrárcius 3{}-ig mutxss* b* a htrlt§-n,rk a nregjegyeésb*n fel_
srlrojtak r:rvrrslására tetr intézkedéseket {i"erird/lterdleg ctddig ct itdliiiir1, pAt*lrjx*í/ Aidn3,ar F/-íl

"l,rd,ttoA i,l lxegdr&csneti,

Brtdai:*st. ?t]i4. jüii*s 8.
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