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Előtanulmányi követelmény: -  

A tantárgy célja: A villamos gépek elektromos áramot alakítanak mechanikai mozgássá, így ezek működésének leírá-

sa az elektrodinamika ismerete mellett megköveteli a mérnöki mechanika alapszintű tudását is. A 

tárgy célja olyan alapvető mechanikai ismeretek átadása, amelyek segítségével egy villamosmérnök 

meg tudja határozni a villamos gép alapvető méreteit úgy, hogy az az ismert terhelések mellett is szi-

lárdságtanilag megfelelően működjön.  

Tantárgyi követelmények: 

A tanterv szerint a tantárgyat a félév végén aláírás szerzési és vizsga letételi kötelezettség zárja. 

A tárgy jellegéből következően ennek sikeres teljesítéséhez folyamatos évközi tanulmányi munka szükséges 

 

A vizsga (kollokvium) letétele vizsga zárthelyi dolgozat megírásából, valamint az azt követő eredményhirdetés-

ből és konzultációból áll. Az eredményhirdetésre és konzultációra vagy közvetlenül a vizsgadolgozat megírása után, 

vagy később, a tárgy oktatójával egyeztetett időpontban kerül sor. A vizsgán elérhető maximális pontszám: 40 pont. 

 

A vizsga minősítése: 

 elégtelen  (1) : 0 - 15 pont, 

 elégséges  (2) : 16 - 20 pont, 

 közepes  (3) : 21 - 25 pont, 

 jó (4) : 26 - 30 pont, 

 jeles (5) : 31 - 40 pont. 

 

Az ismételt vizsga(k) követelményei minden vonatkozásban megegyeznek a fentiekkel. 

A hallgatóknak személyazonosságukat a vizsga-zárthelyin arcképes igazolvánnyal kell igazolniuk. A vizsga zárthe-

lyi időtartama alatt a termet elhagyni nem lehet. Aki a teremből a vizsga-zárthelyi időtartama alatt indokolatlanul 

kimegy, vizsga dolgozatára nulla pontos értékelést kap. Akinek vizsga-zárthelyi dolgozatából az derül ki, hogy 

nem ismeri a görög betűket, arra a feladatra, amelyben a hibát elkövette nulla pontos értékelést kap. 

 

Egyéb kérdésekről (jelentkezés, hely, időpont, stb.) a hallgatóság a konzultációkon, illetve a Tanszék hirdetőtábláján 

(A ép. IV. em.) és honlapján (http://amt.sze.hu) kap időben tájékoztatást. 
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