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Tantárgyi követelmények
„Integrált terméktervezés III” c. tárgyból
III. évf. Ipari termék- és formatervező (BSc.) hallgatók részére
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak maradéktalan betartása mellett a
tantárggyal kapcsolatos teendők a következők:
Tanulmányi követelmények a szorgalmi időszakban:
A tárgy gyakorlati órákból áll, amelyek látogatása kötelező. Egy meghatározott
használati tárgy módszeres tervezése a félév folyamán csoport- és egyéni munkával,
felhasználva, integrálva az eddig tanult terméktervezési, ábrázolási, anyagismereti,
gépészeti és technológiai ismereteket. A tananyag az alábbi fontosabb témaköröket
tartalmazza:
 Egyéni- és csoportmunka gyakorlása
 Ütemtervezés, hálótervezés (Gantt-diagram)
 Piackutatás, piaci szegmentáció értékelése
 Ötletgenerálás, ötletrajzok, vázlatolás, szabadkézi rajz
 Ergonómiai - antropometriai tervezés
 Termékjavaslatok készítése
 Műszaki és formai tervezés (számítógépes tervezés)
 Termékleírás, használati útmutató, műszaki dokumentáció
 Prototípuskészítés
 Poszter, prezentáció
A félév igazolásának feltételei:
1. A hiányzások igazolásánál a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései a
mérvadóak. A gyakorlatról történő késés hiányzásnak minősül!
2. A tárgy 2 gyakorlati (heti) óraszámát meghaladó mulasztás esetén a félév
aláírása megtagadásra kerül.
3. A Tanszékkel szembeni tartozásokat (könyv, folyóirat, műszer, kártérítés stb.)
az utolsó oktatási napot követő egy héten belül rendezni kell.
4. A gyakorlati feladatok legalább elégséges szintű teljesítése, határidő szerinti
leadása. A félév során két alkalommal kell az addig elvégzett munkáról
dokumentációt, valamint nyomtatott posztert készíteni és azt személyesen
prezentálni. A dokumentációk, poszterek leadása, valamint a személyes
prezentációk elmulasztása esetén a félév aláírása megtagadásra kerül(het).
Félév értékelésének módszere
A tárgy félévközi jeggyel zárul, melynek megállapítása összetett. A félévi jegy
kizárólag hiánytalanul leadott feladat alapján kerül megállapításra. Műszakilag csak az
a terv fogadható el, amely alapján a termék működőképesen legyártható!
A félévi jegy a projekt feladat alapján kerül megállapításra a következő arányszámok
figyelembevételével: dokumentáció, műszaki rajz (40%) prototípus (30%)
féléves munka, önállóság (15%)
poszter (10%)
prezentáció (5%)
Ezen felsorolt témakörök mindegyikének (külön-külön is) el kell érnie az elégséges
szintet.
Sopron, 2015.08.31.
(Dr. habil Csóka Levente)
intézetigazgató, egyetemi docens
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