GDT diákműhelyek 2021/22. I. szemeszter
A foglalkozások díjmentesek. Jelentkezés a műhelyvezetőknél, akár félév közben is.
GDF-en kívüli érdeklődőknek a nyílt nap meetingjének URL-jét a koordinátor megküldi.

Tanévnyitó nyílt nap

2021. október 20. 18.00–20.00 óra, MS Teams, csoportkód: elu52n5
• Diákműhelyek bemutatkozása
• Dr. Berke József: MI a fotózásban
• Fodor Norbert: Előrehaladásom a munka világában

További információk

http://facebook.com/gdtalentpoint
GDT és diákműhelyeinek honlapja:
https://tinyurl.com/hb32xxt6

3D Tervezés és Nyomtatás – Teams-ben, október 28-tól
kéthetente csütörtökönként 17.15–19.45 óra
.
•
•
•
•

CAD-modellezés és 3D nyomtatás.
SolidWorks az alapoktól a középhaladó szintig.
Minimális létszám: 5 fő.
Műhelyvezető és jelentkezés: Krupa Gábor (krupa.gabor@neptun.gdf.hu).

Digitális Festészet – Teams-ben, október 29-től
minden pénteken 18–20 óra
•
•
•

Hagyományos technikák.
Alkotás 2D/3D szoftverekkel: Adobe Photoshop és Illustrator, ZBrush, Blender.
Műhelyvezető és jelentkezés: Nagy Tamás Lajos (tamas1661@gmail.com).

Digitális Fotósuli – Teams-ben,
egyeztetés szerinti csütörtökönként 18–20 óra
•
•
•

Mesterséges intelligencia elmélete és gyakorlata a fotózásban.
További tematikus témakörök később kerülnek megadásra.
Vezetőtanár és jelentkezés: Dr. Berke József (berke@gdf.hu).

MikroTik Akadémia – MTCNA megújító: 2 konzultáció + vizsga
MTCNA tanfolyam: november 2-től foglalkozások + vizsga
•
•
•
•

Helye: tanteremben, ill. Google Meeten. Részleteket lásd a műhely ILIAS-os területén.
Vizsgák: online teszt teremben, hivatalos MTCNA minősítés.
Minimális létszám: csoportonként 10-10 fő.
Műhelyvezető és jelentkezés: Szurmay Ádám (mikrotik@szurmay.systems).

Innovációs és Kutató Diákműhely – Teams-ben
október 25. november 15. december 13. (hétfők) 18-20 óra
•
•
•

Segítünk projektet találni és megvalósítani. Támogatunk TDK konferenciára felkészülésben.
Első foglalkozás témája: publikációs adatbázisokba regisztrálás és használatuk.
Vezetőtanár és jelentkezés: Berecz Antónia (berecz@gdf.hu).

IT-megoldások a mindennapokban – Teams-ben, október 25-től
hétfőnként 17.15–19.45
•
•
•

Kezdőtől a haladóig. IoT, okosotthonok és más IT-megoldások.
Minimális létszám: 10 fő.
Műhelyvezető és jelentkezés: Gréczi Patrik (greczi.patrik@neptun.gdf.hu).

ÉlményMatek – Google Meeten, október 1-től
péntekenként 18.30–20.00
•
•

Analízis, algebra, halmazelmélet, topológia.
Műhelyvezető és jelentkezés: Dr. Losonczi Attila (losonczi@gdf.hu).

Tagként bármely oktatási intézmény diákja, dolgozója csalakozhat.
GDT koordinátor: Berecz Antónia, berecz@gdf.hu.

