63. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Már 25 cég elõre biztosította a helyét!
Több, mint 500 résztvevõ regisztrált!
63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlés Konferencia és
Kiállítás nevû rendezvénye: 2016. szeptember 14-16. között Szegeden, a Hunguest Hotel Forrásban.
Központi téma: Innováció és trendek az elektrotechnikában
Mottó: Innovatív utakon

Jelentkezés és bõvebb információ...

KÉSZÜLÜNK AZ ÕSZI KONFERENCIÁKRA
Mitõl elegáns egy prezentáció? Mire kell figyelni egy elõadónak? Mitõl lesz
maradandó, emlékezetes üzeneteket tartalmazó egy elõadás? A Magyar
Elektrotechnikai Egyesületnél nyáron sem áll meg az élet. Közel 20
résztvevõvel július 20-án zajlott a prezentációs technika tréning, amelyet dr.
Baranyai Attila a DEVELOR mestertrénere tartott. Ezzel a lehetõséggel a
Vándorgyûlésen elõadó diplomaterv és szakdolgozat pályázat nyertesei és
az InfoShow országos konferencia és kiállítás sorozat elõadói élhettek. Az
elméleti képzést követõen a résztvevõknek lesz alkalmuk a tréning
szellemében elkészült prezentációk bemutatására, a trénerrel közös
elemzésére, a fejlesztendõ területek javítására.
Az elkészült elõadásokat izgatottan várjuk a 63. Vándorgyûlésen, Szegeden
és az InfoShow õsztõl induló új évadában, országszerte 9 helyszínen.

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK
VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A002)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelõ (OKJ 35
522 11) képzést szervez. A képzési programban meghatározott tananyag
célja, hogy a Villamos alállomás kezelõ feladatok végzése során szükséges
munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést az üzemeltetõ
szakembereknek. Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
Idõpont és helyszín:



Budapest - 2016. október 5.



Gyöngyös - 2016. szeptember 2.

Bõvebben...
VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A001)
A Magyer Elektrotechnikai Egyesület Villamos Hálózat kezelõ
képzést (OKJ 35 522 14) szervez.
A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a villamos
hálózat kezelõ feladatok végzése során szükséges munkafeladatok
végrehajtásához biztosítson felkészülést a hálózat üzemeltetõknek. Ez a cél
a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül
valósítható meg.
Idõpont: 2016. október 5.
Helyszín: Budapest
Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 20.
Bõvebben...

FIATALOK TÁMOGATÁSA
DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2016 - EREDMÉNYEK

A MEE hagyományaihoz híven idén is meghirdette szakdolgozat és diplomaterv pályázatát. Melyre összesen
20 pályamunka érkezett be. A bizottság tagjai a számunkra elõzetesen hozzáférhetõvé tett dolgozatokat
áttekintették. A megküldött dokumentumok áttekintése után a Díjbizottság az alábbi döntést hozta.
Bõvebben...

TÁMOGASSA ÖN IS A FIATAL TEHETSÉGEKET
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Mûszaki Szakképzési
Centrum által meghirdetett MÛKÖDJ! pályázatra 63 diák töltötte fel ötletét a
határidõig.
A beküldött pályamûveket áttekintve látható, hogy igen erõs mezõny indul a
pályázaton!

A beküldött ötleteket itt tekintheti meg...
Ha valamelyik pályázó felkelti érdeklõdését, támogassa munkája megvalósítását!
Ezen felül szívesen fogadunk különdíj felajánlásokat, melyeket a pályázó fiatalok iskolái, felkészítõ tanárai
között sorsolunk ki!

