
HÁZIVERSENY KIÍRÁS 

a tanulmányaikat 2015/2016 tanévben kezdett villamosmérnök hallgatók részére 

 

A Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszéke háziversenyt hirdet a BSc villamosmérnöki szakon 

tanuló hallgatók részére az alábbi témában és feltételekkel: 

A verseny témája: Az ipar 4.0 koncepciójához illeszkedő eszköz és/vagy szolgáltatás fejlesztése. 

1. A versenyen azok a hallgatók indulhatnak, akik a tanulmányaikat a 2015/2106. tanévben 

kezdték el a villamosmérnöki szakon. 

2. A versenyre a hallgatók egyénileg vagy maximum 3 fős csoportban nevezhetnek.  

A versenyre jelentkezés és a versenyben való részvételre történő kiválasztás menete: 

3. A nevezési határidő 2016. november 30. Nevezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével és 

leadásával lehet. A nevezési lapokat Kruppáné Tündének kell leadni a megadott határidőig a 

Kísérleti Fizikai Tanszék adminisztrációján. 

4. Egy hallgató vagy csapat több, különböző projekt ötleteket tartalmazó nevezési lapot is beadhat.  

5. A projekt ötleteket a Villamosmérnöki Tanszék oktatói közössége elbírálja és „bemutatásra 

javasolt” vagy „bemutatásra nem javasolt” kategóriákba sorolja. A besorolás eredményéről a 

hallgatókat 2016. december 2-ig értesítjük. 

6. A bemutatásra javasolt projekt ötleteket a pályázó(k) maximum 5 perces előadás keretében 

részletesen ismertetik 2016. december 7-én. A meghallgatás alapján a zsűri kiválasztja a 

megvalósításra érdemes projekteket.  

Verseny projektek kidolgozása 

7. A verseny projektek keretében a hallgatók egy olyan működőképes eszközt/szolgáltatást 

fejlesztenek ki, készítenek el, mutatnak be és dokumentálnak, ami kapcsolódik a 

villamosmérnöki szakmához. A dokumentáció magába foglalja az eszköz 

reprodukálhatóságához szükséges minden információt: az áramköri és mechanikai kialakításhoz 

szükséges terveket, alkatrészlistát, összeállítási rajzokat, szerelési útmutatót, vezérlőszoftvert, 

használati utasítást, stb. A projekt kidolgozására rendelkezésre álló idő 3 hónap. 

8. A versenyben részt vevő projektekhez a Villamosmérnöki Tanszék (limitált mértékben) biztosít 

alkatrészeket. A versenyzők a tanszék által biztosított eszközökön/alkatrészeken túl, tetszés 

szerint használhatnak fel az ötleteik megvalósításához további alkatrészeket. 

9. A versenyre a felkészülés önállóan, az etikai szabályok betartásával történik. Szakmai 

konzultációs lehetőséget a tanszék biztosít előre kiírt időpontokban. 

10. A verseny döntője 2017. március közepén kerül megrendezésre, a pontos dátumot és időpontot 

a tavaszi félév órarendjének az ismeretében véglegesítjük.  

11. Az elkészült eszköz teljes dokumentációját a verseny döntőjét megelőző 1 héttel le kell adni, 

hogy a bizottság azt áttekinthesse előzetesen. A verseny döntőjén a versenyzők bemutatják a 

gyakorlatban elkészült eszközt. A bemutató maximum 10 perces lehet. 

12. A verseny zsűrije értékeli az eszköz működését, alkalmazhatóságát, a tervezésben alkalmazott 

ötletességet, a bemutató színvonalát.  

13. A versenykiírással kapcsolatban érdeklődni lehet a Villamosmérnöki Tanszék oktatóitól. 

 

  



JELENTKEZÉSI LAP 

a 2016. évi villamosmérnöki háziversenyre 

Alulírott hallgató/hallgatók ezúton jelentkezek/jelentkezünk a Villamosmérnöki Tanszék által 

meghirdetett háziversenyre. 

Tudomásul veszem/vesszük, hogy a tanszék által biztosított eszközöket a verseny döntőjén 

működőképes állapotban, hiánytalanul kell visszaadni. 

Ezúton vállalom/vállaljuk, hogy a verseny kiírásnak megfelelően, a feladat megoldásához csak 

az etikai normáknak megfelelő segítséget, módszereket és eszközöket veszem/vesszük igénybe. 

 

Jelentkező hallgató/hallgatók adatai: 

 1. hallgató 2. hallgató 3. hallgató 

Név:    

NEPTUN kód:    

E-mail cím:    

Telefonszám:    

Aláírás:    

 

A projekt ötlet címe: _________________________________________________________________ 

 

A projekt ötlet rövid leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkezési lapot 2017. november 30-án 16:00 óráig kell leadni a Kísérleti Fizikai Tanszék adminisztrációján Kruppáné Tündének. 


