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Vizsga

A tananyag
Oktatási cél: Munkavédelmi ismeretek szerzése a iparban található néhány eljárás technológia, gép bemutatásával.
Ütemezés:
Oktatási hét
(konzultáció)
1.
2.
3.
4.

Témakör
Alapfogalmak. Kézi anyagmozgatás , segédeszközei munkavédelme.
Munkavédelem robotosított munkaterületeken, Munkavédelmi lakatolás
Hidegalakító Sajtoló Technológiák Munkavédelme,Kipufogócsonk fűrészelő berendezés
Biztonságtechnikai és munkavédelmi bemutatása
E 400 as egyetemes esztergagép üzembiztonsági előírásai,Zajvédelem , ZH

Oktatási hét
(konzultáció)

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb)
Zárthely (részbeszámolók, stb.)

1 zárthelyi , 4. konzultáción, 1 feladat beadása , valamilyen gép eszköz
gyártórendszer munkavédelmi berendezéseiből
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai

A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
Ezen felül az előadások 70%-ának látogatása kötelező.
A szorgalmi időszakban, a fenti ütemezésben feltüntetett időpontokban és formában, az
évközi jegy/aláírás követelményeit pótolhatja az a hallgató, aki: igazoltan nem írta meg a zht, vagy elégtelenre írta azt.
Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki:a zh-t nem írta meg, igazolatlanul, és 30%-nál
többet hiányzott
Elégtelen/aláírás megtagadva bejegyzést kap az a hallgató, aki: elégtelen zh-t írt és a pót zhja is elégtelen lett
A Tanulmányi Ügyrend III.6.(4) pontja értelmében megajánlott jegyet kaphat az a hallgató,
aki: mind a Zh-t minimum 4esre teljesítette és nem hiányzott többet mint 1 előadás
Az évközi jegy/aláírás 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.)
Félévközi jegy
Kötelező irodalom:
S Siva.banki.hu/jegyzetek/Munkavédelem a gépiparban
Ajánlott irodalom:
internet

Egyéb segédletek:
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A munkavédelemi biztonsági előírások és azok betartása minden munkahelyen
elengedhetetlenül fontos. Ezért a jogszabályok változását, valamint a hallgatók véleményét
figyelembe véve folyamatosan frissítem a tananyagot. A hallgatók kívánsága alapján
konzultációt tartok.
………………………………
tantárgyfelelős

