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A TANANYAG
Oktatási cél:
A tárgy célja, hogy általános ismereteket adjon a hallgatóknak a ruha- és bőripari technológiákról és termékekről.
A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:
Előadás témakörei:
Konzultáció

Témakör

Oktató

1. (febr. 16.)

Fonalak, fonási technológiák: Fonodai gépsor; Gyűrűs fonás; OE rotor fonás; Speciális
fonógépek. Egyéb lineáris termékek (fonatolás)

Borka Zsolt

2. (márc. 2.)

Lapszerű textiltermékek: Szövés, kötés, nemszőtt eljárások és egyéb lapképzési módok.
( Otthoni feladat megbeszélése )

Borka Zsolt

Intelligens szálak fogalma, innovatív textilszerkezetek. Textilipari befejező műveletek:
kikészítés, színezés, textil nyomás.

Borka Zsolt

3. (ápr. 6.)

4. (máj. 4.) ZH

Borka Zsolt

Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező.
A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg (a hiányzások száma nem
haladhatja meg a félévi össz. óraszám 30%-át).
Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):

3. konz
14. hét

ZH
Pót ZH

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
Az aláírás megszerzésének feltétele:
- az előadáson való érvényes részvétel,
- az adott témakörökből a jegyzőkönyv előírt formátumában beadott, és legalább elégséges szintre értékelt legyen,
Mindkét ZH eredményes megírása. Az elégséges ZH- hoz min 40% teljesítése szükséges
Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.
(A jegyzőkönyv hiányból származó elégtelen félévközi jegyet a hiányzók pótlásával, míg az elégtelen ZH eredményből
származót egy újabb pót ZH megírásával lehet a vizsgaidőszak elején, a kihirdetésre kerülő időpontban pótolni.)
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
A vizsga módja írásbeli.
Megajánlott jegyet kaphat, aki a félév követelményeit mininálisan 70 %-ra teljesíti. A megajánlott jegy a 90 %-ban a Zh-k
eredményéből, 10%-ban a félévközi beadandók eredményéből alakítandó ki.
IRODALOM
Kötelező:

Az oktatók által kiadott tananyag (eLearning: https://elearning.uni-obuda.hu ...)

Ajánlott:

Medveczkyné P. - Dr. Szűcs I. - Szabó R. - Pataki M. - Dr. Kokasné P. L. - Sinkáné Dr. K. A.:
Könnyűipari enciklopédia I/3. – Textilipari technológiák - Budapest, BMF-RKK- 2002

Egyéb segédletek:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Textilipar

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.

