
Időpont Téma 
jele A gyakorlat témája Gyakorlat 

helye

1. hét 1 Követelmények ismertetése C/2 épület 204. 
szgi.terem

2. hét 2 Integrált tervezőrendszerek a tervezési 
gyakorlatban. VEM alapjai, anyagmodellek.

C/2 épület 204. 
szgi.terem

3. hét 3 DEFORM 2D bemutatása, gyakorlás C/2 épület 204. 
szgi.terem

4. hét 4 DEFORM F2, DEFORM Multiple Operations 
(MO) gyakorlás

C/2 épület 204. 
szgi.terem

5. hét 5 DEFORM Heat Treatment Wizard 
bemutatása, gyakorlás

C/2 épület 204. 
szgi.terem

6. hét 6 DEFORM számonkérés                           
(Kötelező v. pótlandó)

C/2 épület 204. 
szgi.terem

7. hét 7 AutoForm esettanulmányok bemutatása C/2 épület 204. 
szgi.terem

8. hét 8 AutoForm bemutatása - Kereszttartó 
technológiai és szerszámtervezése

C/2 épület 204. 
szgi.terem

9. hét 9 Anyagparaméterek meghatározása, Folyási 
görbe felvétele

C/2 épület 204. 
szgi.terem

10. hét 10 Anyagparaméterek meghatározása, FLC 
görbe felvétele (jegyzőkönyv készítendő)

C/2 épület 204. 
szgi.terem

11. hét 11 AutoForm - Alkatrészeken keresztül a 
tervezési ív bemutatása

C/2 épület 204. 
szgi.terem

12. hét 12 AutoForm SPI elve és működése.                   
Traffic Light Concept felépítése.

C/2 épület 204. 
szgi.terem

13. hét 13 AutoForm számonkérés C/2 épület 204. 
szgi.terem

14. hét 14 Pótlások C/2 épület 204. 
szgi.terem

CADCAM mesterszak nappali hallgatóinak tantárgyi tematikája       
Integrált tervezőrendszerek II. GEMTT071M c. tárgyból             

Miskolc, 2019. szeptember 09.



 
Integrált tervezőrendszerek II. GEMTT071M című tantárgy követelményei 

 
- Tantárgy órakimérete: 2 előadás+1 gyakorlat 
 
- Félév elismerésének (aláírás) feltételei: 

1. A két önnáló számonkérés (DEFORM, AutoForm) egyenként felalább elégséges 
szintű teljesítése. 

 
  Nem pótolható az aláírás: 

- A gyakorlati foglalkozások 30 %-át meghaladó (3-nál több) nem igazolt 
hiányzás esetén. A igazolás bemutatása a hiányzási időpont utáni két héten 
belül a gyakorlat vezetőnél lehetséges. 

 
- Önálló feladatok száma: 2 db 
 • értékelésének módja: megfelelt/nem felet meg 
 
- Önálló feladatok pótlásának lehetősége: pótmérési gyakorlaton. 

 
- A vizsga letételének és értékelésének módja: írásbeli  
 Értékelés 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel. 
 • értékelés módja:  0-50 %   1;  51-60 %   2;  61-70 %   3; 
  71-80 %   4;  81-100 %   5. 
 
 
2019. szeptember 09. 

  Lukács Zsolt 
   



Időpont Téma 
jele A konzultáció témája Helye

1. konzultáció 1 Integrált tervezőrendszerek a tervezési 
gyakorlatban. VEM alapjai, anyagmodellek.

C/2 épület 204. 
szgi.terem

2. konzultáció 2 DEFORM 2D bemutatása, gyakorlás.             
A tankör A részére

C/2 épület 204. 
szgi.terem

3. konzultáció 2 DEFORM 2D bemutatása, gyakorlás.             
A tankör B részére

C/2 épület 204. 
szgi.terem

4. konzultáció 3 DEFORM számonkérés                           
(Kötelező v. pótlandó)

C/2 épület 204. 
szgi.terem

CADCAM mesterszak levelező hallgatóinak tantárgyi tematikája      
Integrált tervezőrendszerek II. GEMTT071ML c. tárgyból            

Miskolc, 2019. szeptember 09.



 
Integrált tervezőrendszerek II. GEMTT071ML című tantárgy követelményei 

 
- Tantárgy órakimérete: 4x3 óra (4 db. konzultáció) 
 
- Félév elismerésének (aláírás) feltételei: 

1. Az önnáló számonkérés (DEFORM) felalább elégséges szintű teljesítése. 
 
  Nem pótolható az aláírás: 

- A gyakorlati foglalkozások 50 %-át meghaladó (2-nál több) nem igazolt 
hiányzás esetén. A igazolás bemutatása a hiányzási időpont utáni két héten 
belül a gyakorlat vezetőnél lehetséges. 

 
- Önálló feladatok száma: 1 db 
 • értékelésének módja: megfelelt/nem felet meg 
 
- Önálló feladatok pótlásának lehetősége: pótmérési gyakorlaton. 

 
- A vizsga letételének és értékelésének módja: írásbeli  
 Értékelés 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel. 
 • értékelés módja:  0-50 %   1;  51-60 %   2;  61-70 %   3; 
  71-80 %   4;  81-100 %   5. 
 
 
2019. szeptember 09. 

  Lukács Zsolt 
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