
 

Tananyagfelosztás és követelményrendszer  

 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 

Tantárgy neve: Anyagtudomány Neptun kód: RMXAT1KBLE 

Tantárgy neve angolul: Materials science Kredit:  5 

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

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Borsa Judit Oktatók: Dr. Borsa Judit, Csillagné Kiss Mariann 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): nincs 

Konz.  
óraszámok: 

Előadás:   8 Tantermi gyakorlat:   8 Laborgyakorlat: 0 

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

helye: 

Szombat  

4-7. óra 

D. 3. 308. 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy célja alapvető anyagismeretek elsajátíttatása, különös tekintettel a szak szakmai igényeire: a 
hallgatók fizikai és kémiai alaptudásának megerősítése, a fő anyagtípusok (fém, kerámia, polimer) 
megismertetése, a szak számára legfontosabb anyagfajtának, a polimereknek részletesebb bemutatása, 
kitérve a legfontosabb természetes, ill. mesterséges polimerekre, azok alapvető kémiai, fizikai és az 
ezekből fakadó használati jellemzőire. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Oktatási 
hét 

(konzult
áció) 

Idő-
pont 

(hónap, 
nap) 

Témakör 

1. 

1. hét 
02. 17. 

Bevezetés: a tárgy célja és programja, anyagfajták; Atomok, molekulák, kötések, 
halmazállapotok; fő anyagtípusok alapjai; gyakorlat: fő anyagjellemzők, mérésük 

2. 

3. hét 
03. 03. 

Polimerek/1: alapok, polimerek a természetben, mesterséges polimerek, polimerizáció, 
műanyagok, szerkezeti jellemzők, kölcsönhatások, állapotok; gyakorlat: anyagvizsgálati 
módszerek 

3. 

8. hét 
04. 07. 

Polimerek/2: tulajdonságok hőmérsékletfüggése, műanyagfeldolgozás; gyakorlat: hidrogélek: 
fizikai és kémiai kötések 

4. 

11. hét 
05. 05. 

ZÁRTHELYI (60 perc)  

Műanyagfeldolgozás. Hallgatók előadásai 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Kötelező a foglalkozásokon való részvétel 

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

 A 4. alkalommal zárthelyi az addig előadott anyagból. Ha a zh eredménye nem éri el a 40%-ot, a 14. héten 
pótzh írható. A pótzárthelyi alapján is elégtelen eredményt egy újabb, Neptun-jelentkezés- és fizetésköteles 
pót ZH megírásával lehet a vizsgaidőszak első 10 napján, a kihirdetésre kerülő időpontban pótolni. 



 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A zh teljesítésének %-ban kifejezett értékét a következő jegyekre konvertáljuk: 

40-54% = elégséges (2), 55-69% = közepes (3), 70-84% = jó (4), 85-100% = jeles (5) 

 

A hallgatók önként vállalt előadásokat tarthatnak, amivel a félévi jegyet pozitív irányban módosíthatják. 

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

--- 

IRODALOM 

Kötelező:  Az előadások rövid kivonata (ppt, Moodle) 

Ajánlott: 

Dr. Benkő Zoltán, Kőmívesné Tamás Ibolya, Dr. Stankovics Éva: Kémiai alapok 

http://www.interkonyv.hu/konyvek/K%C3%A9miai%20alapok 

Dr. Pukánszky Béla, Dr. Móczó János: Műanyagok 

http://www.interkonyv.hu/konyvek/M%C5%B1anyagok 

Dr. Rusznák István: Textilkémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 

Egyéb segédletek:   

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés 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.interkonyv.hu/konyvek/K%C3%A9miai%20alapok
http://www.interkonyv.hu/konyvek/M%C5%B1anyagok

