FIATALOK TÁMOGATÁSA
MINDANNYIUNK ÉRDEKE, HOGY LEGYEN MEGFELELÕ
UTÁNPÓTLÁS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület az SZJA 1%-ból befolyó
támogatásokat szakközépiskolák gyakorlati képzésének fejlesztésére
fordítja.
Határidõ: 2017. május 22.

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...
MÛKÖDJ! 2017 - PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Mutasd meg, hogy céltudatos MÛSZAKI vagy! A lényeg, hogy amit
elképzeltél, az MÛKÖDJön a valóságban!
A pályázat célja, hogy felhívja az elektrotechnika, elektronika és informatika
szakterület meghatározó cégeinek figyelmét az önálló, kreatív, gyakorlati
gondolkodású középiskolásokra. Minden pályázó, aki az ötletét
megvalósította lehetõséget nyer, hogy felkerüljön a muszakivagyok.hu
ajánló felületére, ahol a cégek vezetõi megismerhetik Õket a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület (MEE) ajánlásával.
Jelentkezési határidõ: 2017. május 30.
Bõvebben...

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2017
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 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.
Újdonságok:




Minden pályázó számára biztosítjuk egy prezentációs technika tréningen való részvétel lehetõségét
A Bíráló Bizottság által arra érdemesnek ítélt pályamunkáknál biztosítjuk, hogy bemutatkozzon a



muszakivagyok.hu ajánló portálon, amelyet az iparág meghatározó cégei látogatnak a megfelelõ
utánpótlás biztosítása céljából
Az érvényes pályázatokat beküldõknek egy éves ingyenes MEE tagságot biztosítunk. A helyezettek
három éves MEE tagságban részesülnek.

Beküldési határidõ: 2017. június 30.
Bõvebben...

VII. MECHWART ANDRÁS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
Ismét Ifjúsági Találkozó a MEE Mechwart András Ifjúsági Társaság szervezésében!
A Mechwart András Ifjúsági Társaság (MAIT) célul tûzte ki, hogy a szakma fiatal kutatói, mûvelõi között minél
hamarabb elmélyítse a szakmai, baráti kapcsolatokat. A találkozó elsõdleges célja, hogy a tématerület kiváló
alakjainak, a magyarországi és határon túli oktatási intézmények hallgatóinak (BSc, MSc, PhD), valamint az
iparág fiatal munkatársainak elõadásaival kitekintést nyújtson a villamos energetika, automatika és a
kapcsolódó interdiszciplináris területeken zajló aktuális kutatásokra.
Idõpont: 2017. szeptember 12.
Helyszín: Bükfürdõ, Hotel Caramell****
Bõvebben...

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA

SÉTA AZ ÁRAM ÚTJÁN
Séta az Áram útján, egyedülálló technikatörténeti sétánk az Elektrotechnikai Múzeumtól indul és oda is
érkezik vissza. Már angol nyelven is elérhetõ. Minimum 15 fõs csoportok jelentkezését várjuk továbbra is!
Érdeklõdni: 1/312 -0662-es telefonszámon.
Bõvebben...

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK
ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
Az ismeretfelújító képzés a jelenleg hatályban lévõ jogszabályok,
szabványok elõírásaira fókuszál, elméleti és gyakorlati útmutatót adva a
szakemberek részére ezek, valamint a korszerû mérõmûszerek
használatához.
Idõpont és helyszín:



Budapest - 2017. június 15-21.

Bõvebben...

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Tûzvédelmi Szakvizsgát szervez
"Erõsáramú Berendezések felülvizsgálója" képesítéssel rendelkezõk
számára.
Idõpont és helyszín:



Budapest - 2017. június 30.

Bõvebben...

EGYÜTT AZ IPARRAL
MÉRÕVÁLTÓK SZABVÁNYAI ÉS A MÛSZAKI FEJLÕDÉS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szabványosítási Bizottsága ülést szervez "Mérõváltók szabványai és
a mûszaki fejlõdés" témában.
Idõpont: 2017. június 13. 14:00
Helyszín: 1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Elõadó: Tálosi István (TRANSZVILL Zrt.)

