
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA
GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS TANSZÉK

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

A VÉGESELEM MÓDSZER c. TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI
levelező tagozatos egyetemi alapképzésben (BSc képzésben) résztvevő gépész- és mechatronikai mérnök, továbbá
a levelező tagozatos egyetemi mesterképzésben (MA) résztvevő mérnöktanár (gépészmérnök) hallgatók számára

Tantárgykód: LGB_AG007_1, LGM_AG107_1. Kreditpont: 4.

Előtanulmányi követelmény:

Alapképzésben (BSc):  Mechanika - Rezgéstan LGB_AG002_4,

Mesterképzésben (MA):  Mechanika - Rezgéstan LGM_AG102_4.

Tantárgyi követelmények:
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadások anyagából eredményesen megírt témazáró zárthelyi dolgozat
és a gyakorlatok anyagából egy számítógépes zárthelyi feladat eredményes megoldása, amelyeken maximálisan 20-
20 pont érhető el. A témazáró zárthelyiken és a zárthelyi számítási feladatok megoldásán külön-külön legalább 8-
8 pontot kell elérni! A gyakorlati jegy alapjául a fenti számonkérési alkalmakon, illetve ezek pótlásánál elért, valamint
a házi feladatra kapható pontszám szolgál. A külön-külön 8 pontos minimum-feltétel teljesülése mellett a gyakorlati
jegy:

elégséges (2) : 16 -    21 pont,
közepes   (3) : 22 -    26 pont,
jó             (4) : 27 -    31 pont,
jeles         (5) : 32 -    40 pont elérése esetén.

A témazáró zárthelyi dolgozatok megírása és a zárthelyi számítási feladatok teljesítése a vizsgaidőszak végéig lehetsé-
ges az oktató által kijelölt időpontokban.

A hallgatóknak személyazonosságukat a zárthelyi dolgozatokon, számítógépes zárthelyi feladatokon és gyakorlati
jegy pótlásokon arcképes igazolvánnyal (személyi ig., diák ig., jogosítvány, stb.) kell igazolniuk. A félévközi és a
vizsga zárthelyi időtartama alatt a termet elhagyni nem lehet. Aki a teremből a zárthelyi időtartama alatt indokolat-
lanul kimegy, zárthelyi dolgozatára / számítógépes zárthelyi feladatára nulla pontos értékelést kap.

Egyéb kérdésekről (jelentkezés, hely, időpont, stb.) a hallgatóság az előadásokon, gyakorlatokon, illetve a Tanszék
hirdetőtábláján  (A  ép.  IV.  em.),  honlapján (https://amt.sze.hu)  és  a  Moodle rendszerben
(https://  szelearning.sze.hu  ) kap időben tájékoztatást.
A tanuláshoz ajánlott irodalom:

Szabó T.: Végeselem módszer, jegyzet, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009.
Végeselem gyakorló feladatok, Moodle (https://  szelearning.sze.hu  )

Győr, 2020. szeptember 2.
Dr. Pere Balázs
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