EGYÜTT AZ IPARRAL

A nagy hagyományokra visszatekintõ és 2014-ben új keretek között ismét megrendezett „Védelmes
értekezlet” várakozásokon felüli sikert aratott. A rendezvény tapasztalatait értékelve a jövõben az eseményt
"Védelmi és Irányítástechnikai Fórum" néven hirdetjük meg.
Idõpont: 2015. június 3-4.
Helyszín: Hotel Azúr **** Siófok (8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.)
Jelentkezési határidõ: 2015. április 30.
Bõvebben...

62. VÁNDORGYÛLÉS - FELHÍVÁS ELÕADÁSOK MEGKÜLDÉSÉRE
A Vándorgyûlés mottója: Globális gondolkodás, lokális megvalósítás.
Fõ témája: Formáljuk együtt az energetika jövõjét!
Az elõadás javaslatok (téma és rövid annotáció) beérkezési határideje
2015. március 31.
Az elõadás javaslatokat a konferencia dedikált honlapján tölthetik fel:
http://vandorgyules.mee.hu

KORSZERÛ TERVEZÉSI MÓDSZEREK VILLAMOSIPARI ALKALMAZÁSAI
A Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály szakmai napot szervez Korszerû tervezési
módszerek villamosipari alkalmazásai címmel.
Idõpont: 2015. június 3.
Helyszín: Óbudai Egyetem
Elõadásokat és beszámolókat várunk a tervezési technológiák elmúlt évtizedben bekövetkezett fejlõdésrõl,
bõvülõ alkalmazási lehetõségekrõl, a korszerû, hatékony tervezési módszerek alkalmazásáról a villamos
gépek, készülékek, berendezések és a villamos energetika eszközeinek vonatkozásában.

Beküldési határidõ: 2015. március 30.
Bõvebben...

OKTATÁS
VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TOVÁBBKÉPZÉS
Idõpont: 2015. április 8.
Helyszín: Budapest
A képzés költsége: 130.000 Ft + ÁFA
Jelentkezési határidõ: 2015. március 25.
Bõvebben...

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TOVÁBBKÉPZÉS
Idõpont: 2015. április 29.
Helyszín: Budapest
A képzés költsége: 110.000 Ft + ÁFA
Jelentkezési határidõ: 2015. április 10.
Bõvebben...

FIATALOK TÁMOGATÁSA

HOBBIM AZ ELEKTROTECHNIKA PÁLYÁZAT - NE MARADJ LE!
A pályázat célja, hogy a villamosipar területén érdekelt vállalatok figyelmét felhívja tehetséges, fiatal
szakemberekre, valamint lehetõséget és alkalmat biztosít a jelenleg középiskolai tanulmányukat folytató fiatal
tehetségek számára, hogy betekintést nyerjenek a jövõbeni, potenciális munkáltatóik tevékenységébe.
Benyújtási határidõ: 2015. március 31.
Bõvebben...

V. MECHWART ANDRÁS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
A Mechwart András Ifjúsági Társaság céljául tûzte ki, hogy a szakma fiatal kutatói, mûvelõi között minél
hamarabb elmélyítse a szakmai, baráti kapcsolatokat. Ennek elõsegítésére, 2015. szeptember 15-

én megrendezi szakmai konferenciáját fiatalok számára.
Kérjük, hogy jelentkezését, és elõadásának kivonatát május 31-ig küldje el a mait@mee.hu e-mail címre!
Bõvebben...

