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Mennyiben azonos és mennyiben különbözik a mechatronika a klasszikus fizikai rendszerektől. A
természettudományos megközelítés szerepe az integrált rendszerekben.
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Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb)
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
Zárthelyi dolgozat
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai

A személyekre szabott feladat, és az eredményes zárhelyi eredménye adja az évközi jegyet
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
A szorgalmi időszakban, a fenti ütemezésben feltüntetett időpontokban és formában, az évközi jegy követelményeit
pótolhatja az a hallgató, aki a zárthelyi dolgozatát megírta, vagy igazoltan volt távol a számonkérésről.
Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki sem a zárthelyi dolgozatot, sem annak pótlását nem írta meg.
Elégtelen bejegyzést kap az a hallgató, aki a ZH követelményt nem teljesíti legalább 50%-ra, vagy a feladatot nem adta be.
Az évközi jegy szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik.
Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók.
A félévzárás módja (vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) évközi jegy
Kötelező irodalom: A kiadott, és az intézet szerveréről letölthető anyagok
Ajánlott irodalom: Mechatronika alapjai, Dr. Bencsik Attila, Egyetemi tananyag (ÓE) 2013, A WEB-en található anyagok
Egyéb segédletek: A tárgy minőségbiztosítási módszerei: Az egyetem minőségirányítási rendszerének megfelelően

