SZ
ZAKMA
AI GYAK
KORLA
AT BESZ
ZÁMOL
LÓ
TAR
RTALMII ÉS FOR
RMAI KÖVETE
K
ELMÉN
NYEK
(Gépészm
mérnöki alaapképzési szzak, Gépterv
vező speciaalizáció, vallamint
az Iparri termék- és formatervvező mérnök
ki alapszak hallgatói szzámára)

1.) Tartalm
mi követelm
mények (A beszámoló tartalmazzaa):
−
−
−
−

a cég rövidd bemutatása;
a választottt feladat ism
mertetése, ppontosítása;
a választottt feladat kid
dolgozása;
az elért ereedmények és a gyakorlaat értékelése.

2.) Formai követelméények:
−
−
−
−
−

a beszámolót elektron
nikus úton kkell beadni. Ennek mó
ódjáról (CD
D és/vagy fttp szerverree
történő felttöltés, stb.) a tanszéki ffelelős ad réészletes tájéékoztatást;
a beszámolló 12-es bettűnagysággaal, másfélszzeres sorközzzel készüljöön;
az ábrák éss táblázatok
k szövegközzbe kerüljen
nek;
a beszámoolóhoz tartozó rajzokatt szintén eleektronikus formában kkell beadni,, csatolva a
beszámolót tartozó ad
dathordozóhhoz;
„kötési”sorrrend:
1. olddal: címoldaal
2. olddal: az elvég
gzett feladat
ato(k) rövid leírását (kv
vázi Feladat kiírás)
3. olddal: kitöltöttt Értékelő laap* scan-neelt formája
4. olddal: Tartalom
mjegyzék
5. olddaltól: a besszámoló kiddolgozása (ffolyamatos lapszámozá
l
ással)
n. olddal: összefoglalás, értékkelés

A beszámooló terjedelm
me az elvég
gzett munkáától függően
n kb. 5-10 oldal.
*Értékelő llap: Az érrtékelőlap a tanszék éss a GPK olldaláról is letölthető.
l
A Gépészm
mérnöki Karr
Tanáccsának V.//11/2014-20015. (2015
5. VI. 4.)) számú hhatározatához tartozóó
15. szzámú mellééklet. Az érrtékelő lapo
ot papír alapon is le kell adni (a tanszékii
felelőősnek), a cég
g által kitölltve és aláírratva. Ennek
k leadási haatárideje meegegyezik a
beszáámoló leadássi határidejéével.
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