FIATALOK TÁMOGATÁSA
MÛKÖDJ! PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Mutasd meg, hogy céltudatos MÛSZAKI vagy! A lényeg, hogy amit elképzeltél, az MÛKÖDJön a valóságban!
A pályázat célja:
Az elektrotechnika, elektronika és informatika szakterület meghatározó cégeinek figyelmét felhívja önálló,
kreatív, gyakorlati gondolkodású középiskolásokra.
Minden pályázó, aki az ötletét megvalósította lehetõséget nyer, hogy felkerüljön egy olyan ajánlási felületre,
ahol a cégek vezetõi megismerhetik Õket a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) ajánlásával.
Ha indulni akarsz a pályázaton, 2016. április 30-ig kell regisztrálnod!










Minden résztvevõ, akinek MÛKÖDIK az alkotása felkerülhet a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
ajánlási felületére, amely segít megtalálni álmaid munkáját.
Egy szakmai nap keretében bemutathatod alkotásodat és magadat az érdeklõdõ cégek
képviselõinek
A cégek által felajánlott értékes tárgyi eszközöket és egyéb jutalmakat kaphatsz
Megjelenési lehetõséget biztosítunk az ELEKTROTECHNIKA szaklapban
Az érvényes pályázatok alkotóinak 1 éves MEE tagságot ajánlunk fel
Egyéb szakmai kiállításokon és konferenciákon mutatkozhatsz be
A felkészítõ tanároknak 1 éves tagságot biztosítunk a MEE tanári körbe
Egy független szakmai zsûri döntése alapján 3 felkészítõ Tanárnak 100.000 Ft értékû díjat adunk át
és további 3 tanár a MEE különdíjában részesül. A felkészítõ Tanárokat a támogató cégek
különdíjakban is részesíthetik:
o A National Instruments felajánlásából 2 db myDAQ eszköz.
o Az OBO Bettermann felajánlásából 3 db akkus csavarozó készlet
o A C+D Automatika felajánlásából egy diáknak 1 db modern mérõeszköz illetve egy
iskolának egy 4 darabos mûszercsomag szerelõtáskával
o Az E-ON felajánlása 2 db tablet
o A legaktívabb iskolákat 1 napos csoportos tanulmányi kirándulásokkal és tárgyi
eszközökkel jutalmazzuk

Bõvebben...

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2016

A Mentorprogram keretén belül tavaly elindítottuk a Diplomaterv és Szakdolgozat témaajánló felületünket.
Célunk az, hogy a végzõs hallgatók olyan feladatokkal foglalkozzanak, amelyekre aktuális, gyakorlati igény
van.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szakmai és területi szervezeteinek segítségével különbözõ régiókhoz
illetve szakterületekhez tartozó diplomamunka és szakdolgozat témákat gyûjtött össze. A felsorolt témák
olyanok, amelyekre az elektrotechnikai ipar meghatározó cégeinek szüksége van. Minden témához
biztosítunk olyan Mentort, aki példamutató szakmai és emberi képességekkel rendelkezik és vállalja, hogy
segíti a fiatalok pályaválasztását, gyakorlati és elméleti tapasztalatainak tágítását.
Bõvebben...

MINDANNYIUNK ÉRDEKE, HOGY LEGYEN MEGFELELÕ
UTÁNPÓTLÁS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület az SZJA 1%-ból befolyó
támogatásokat szakközépiskolák gyakorlati képzésének fejlesztésére
fordítja.

1%

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programja kapcsán több
szakközépiskolával épített ki szoros együttmûködést. A legtöbb iskolának
nehézséget jelent, hogy a diákok gyakorlati képzését korszerû eszközökkel
valósítsa meg. Elhatároztuk, hogy az SZJA 1% felajánlásokból ezeket az
iskolákat fogjuk támogatni. Segítjük Õket olyan környezet
megteremtésében, amelyben a diákok naprakészen sajátíthatják el a
„mesterfogásokat”.
Bõvebben...

EGYÜTT AZ IPARRAL
VÉDELEM ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM 2016

Már közel százan biztosították helyüket. Lengyen Ön is részese a programnak kiállítóként,
szponzorként vagy résztvevõként!

A rendezvény idõpontja:




2016. június 1–2. (szerda – csütörtök)
0.nap 2016. május 31. (kedd)

Helyszín: Velence Resort & Spa (2481 Velence, Béke u.)
Jelentkezési határidõ: április 30.
Különleges Védelmes tréning a 0. napon!
A 2016. évi Védelem és Irányítástechnikai Fórum fõtámogatója a Com-Forth Ipari Informatikai Kft.
Bõvebb információ és jelentkezés...

