Gépészmérnöki Kar

Műhold alapú helymeghatározásalkalmazásai a
mezőgazdaságban
A tanfolyam célja:
 A mezőgazdasági tevékenységet folytató cégek dolgozói megismerjék a szántóföldi gépek mozgását segítő
műhold alapú helymeghatározási technológia elméletét és gyakorlati alkalmazását, a technikai
berendezések kezelését.
 A képzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a műhold alapú navigációs eszközök, berendezések
önálló használatára, a navigációs rendszerrel felszerelt gépek működtetésére.
Részvételhez szükséges előképzettség: legalább 8 általános iskolai végzettség.
A képzés módja: Csoportos interaktív elméleti foglalkozás korszerű demonstrációs eszközök segítségével,
mezőgazdasági erő-, és munkagépeken végzett gyakorlati foglalkozás. (A gyakorlati képzés (traktorvezetés)
szabadtéren történik, célszerű erre az alkalmakra az időjárási körülményeknek és a munkavégzésnek
megfelelő ruházatról gondoskodni.)
Az oktatást a KITE Zrt. és a Szent István Egyetem szakemberei által összeállított, korszerű tananyag
teszi teljessé.
A képzés vizsgával zárul.
A végzettség igazolása: Tanúsítvány a „Műhold alapú helymeghatározás alkalmazásai a mezőgazdaságban”
című tanfolyam sikeres elvégzéséről. A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megszerzésének feltétele a
vizsgafeladatok eredményes megoldása.
Képzés időpontja és időtartama:
 2018. február-március, naponta 9:00-16:00 óráig.
 A tanfolyam időtartama: 4 nap, 30 óra (12 óra elmélet, 18 óra gyakorlat), a tanórák hossza 45 perc.
Képzés helyszíne: Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Mérnökinformatikai Központ,
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tandíj: 80.000,- Ft + 27 % ÁFA/fő,
amely tartalmazza az oktatáson való részvétel, a tananyag, és a vizsga díját.
Nem tartalmazza a szállás és az étkezés költségét.
A tandíj fizetésének módja: Átutalással, az egyetem által küldött számla alapján történik.
Szállás- és étkezési lehetőség:
 A képzés ideje alatt ebédszünetet biztosítunk, étkezési lehetőséget nyújtanak az egyetem területén üzemelő
éttermek, étkezdék. A közelben élelmiszer bolt is működik.
 A képzés idejére – a foglaltság függvényében - szállás igényelhető a Szent István Egyetem kollégiumában,
közvetlen, önálló foglalással. A kollégium az egyetem területén, az oktatási épület közelében található. A
Szent István Egyetem kollégiumi szálláslehetőségeivel kapcsolatos bővebb információ: web:
http://kollegium.szie.hu/; e-mail: kollegium@fh.szie.hu; tel.: 06 28/522-971
Tanfolyam felelős: Dr. Bártfai Zoltán
tanszékvezető, egyetemi docens
SZIE Gépészmérnöki Kar
Tel: 06-30-381-1848
E-mail: bartfai.zoltan@gek.szie.hu

Oktatásszervező: Horváth Katalin
Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
Tel: 06-28/522-000 / 1196 (mellék)
mobil: 06-30-331-3474
E-mail: Horvath.Katalin@sztk.szie.hu

