
 

TANANYAGFELOSZTÁS ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZŐESZKÖZÖK TÁRGYBÓL 
RMTSE1ITLD 

2017/18 2. FÉLÉV 

 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 

Tantárgy neve: Számítógépes tervezőeszközök Neptun kód: RMTSE1ITLD 

Tantárgy neve angolul:  Kredit:  2 

Jelleg (kötelező/ választható:) Kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben: 2 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős:  Oktatók: Farkasné Kóka Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): nincs 

Heti óraszámok: Előadás:    Tantermi gyakorlat:    Laborgyakorlat:  

Számonkérés módja (s; v;é): é A képzés nyelve: magyar 
A tárgy órarendi 

helye: 
Szombat 13:30-
18:50 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

Az Aris Express program készség szintű kezelésének elsajátítása, hogy a hallgatók képesek legyenek különböző fo-
lyamatok számítógépes tervezésére.  

 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. 
konz. 

02.17 

Félévi követelmények ismertetése, tűz- és munkavédelmi oktatás 
Aris Express program bemutatása, ismerkedés a programmal 
Különböző folyamatábrák készítése (szervezeti felépítés, adattáblák, business process, IT system) 
MS Excel (kereső és pénzügyi függvények, adatbázis kezelés, kimutatások). 
Aris Express, adatgyűjtés 
 

2. 
konz. 

04.07 

A beadandó feladat bemutatása (Aris része) 
Adatgyűjtés illetve azok feldolgozása Excel segítségével 
Feladatokbemutatása (prezentációk) 

 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Kötelező a részvétel a konzultációkon. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

Beadandó feladatok prezentálása illetve beadása. 

 
 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Ha valakinek a megadott időpontig (utolsó konzultáció) nincs elfogadott házi feladata a tárgyból elégtelent kap. 
Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak végén a félévközi jegye elégtelen, a vizsgaidőszakban egy alkalommal tehet 
kísérletet a legalább elégséges félévközi jegy megszerzésére. 
Az időpont később kerül megállapításra. 

 



 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

 

IRODALOM 

Kötelező:  www.arisexpress.com 

Ajánlott:  

Egyéb segédletek:   

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás ha-
tékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az érté-
kelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

http://www.arisexpress.com/

