FIATALOK TÁMOGATÁSA
HELLO - MÛSZAKI VAGYOK!
Találja meg nálunk fiatal kollégáját! Keressen olyan fiatalok között, akik már
bizonyították tudásukat!
A muszakivagyok.hu kapcsolatot teremt a cégek és a fiatalok között.
Keresõfelületet nyújtunk a cégek szakmai utánpótlásához. Megismerhetik
azokat a fiatal szakembereket, akik a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek
valamilyen módon már bizonyították rátermettségüket (pl: pályázatok útján).
Így a cégek olyan fiatalok közül választhatják ki leendõ munkatársaikat,
gyakornokaikat, akiket Egyesületünk bátran ajánl!
A honlapon továbbá megtalálható minden olyan információ, ami a fiatalok szakmai fejlõdésében nyújt
segítséget:




Pályázatokat hirdetünk mûszaki szakközépiskolások, egyetemisták és fõiskolások számára.
Gyakornoki programokat, tanulmányutakat szervezünk. Diploma és szakdolgozat témákat és
Mentorokat biztosítunk a szakmai fejlõdéshez.
Kattanjon rá új honlapunkra...
ÚJRA INDUL A "MI A PÁLYA?"
A tavalyi siker után a fesztivál országos szintûre emelkedett. Szeptember
20-tól, Október 20-ig heti egy alkalommal Budapest, Pécs, Gyõr,
Miskolc, Debrecen várja a pályaválasztó fiatalokat.
A Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum kezdeményezése alapján a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Hivatal támogatásával megszervezi a „Mi a pálya?” országos
mûszaki pályaválasztó fesztivált, melynek elsõdleges célja, hogy élmény
alapú elven felszínre hozza a gyerekekben lévõ mûszaki érdeklõdést annak
érdekében, hogy tudatosan válasszanak pályát. Élményt adunk és irányt
mutatunk a gyerekeknek! Azt is megmutatjuk, hogy a kiválasztott irányba
milyen úton indulhatnak el.
Tartson velünk! Adjon élményt és mutasson irányt a gyerekeknek!
http://miapalya.mee.hu
63 ÖTLET A MÛKÖDJ! PÁLYÁZATBAN
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Mûszaki Szakképzési
Centrum által meghirdetett MÛKÖDJ! pályázat második szakasza 2016.
június 15-én zárult. A korábban jelentkezett diákoknak eddig az idõpontig
kellett feltölteniük azt az ötletet, amellyel indulni szeretnének
pályázatunkon. 63 diák töltötte fel ötletét a határidõig.

A beküldött pályamûveket áttekintve látható, hogy igen erõs mezõny indul a pályázaton!
Az ötleteket itt tekintheti meg...
Ha valamelyik pályázó felkelti érdeklõdését, támogassa munkája megvalósítását!
A pályázat következõ mérföldköve a mûködõ pályamûvekrõl készült videó feltöltése lesz, amelyet 2016.
október 15-ig kell elkészíteni.

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2016

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai Alapítványa az erõsáramú elektrotechnika
területén diplomatervet, szakdolgozatot készítõ MSc mesterszakos és BSC alapszakos hallgatók számára
pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy ösztönözze olyan színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok
készítését, melyek a mûszaki fejlõdést, a racionális energia felhasználást mozdítják elõ, továbbá a körülírt
megoldások az iparban, az infrastruktúrában, a gazdaság különbözõ területein bevezethetõnek tûnnek, a
gyakorlatban megvalósíthatók.
Beküldési határidõ: 2016. június 30.
Bõvebben...

