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F E L H Í V Á S 
KARI TANULMÁNYI VERSENYRE 

 
 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar nappali tagozata részére az alábbi tanulmányi versenyeket hirdetem meg: 
 
 
 
 
Matematika verseny 2007. április 26-án csütörtökön 16-20 óráig a K.mf.21. teremben. 

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában 
az I. évesek, külön kategóriában a II-V. évesek. 
 

Fizika verseny 2007. április 26-án csütörtökön 16-20 óráig az K.a.67. teremben. 
A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók. 
 

Villamosságtan verseny 2007. április 26-án csütörtökön 16-20 óráig a I.E.213. teremben. 
A versenyen a II. éves hallgatók vehetnek részt. 
  

Mikroelektronika verseny 2007. április 26-án csütörtökön 16-20 óráig a V.2. 357. teremben. 
A versenyen a III-V. éves hallgatók vehetnek részt. 
 

Elektrotechnika verseny 2007. április 26-án csütörtökön 16-20 óráig a St. kis teremben. 
A versenyen a II-III. éves hallgatók vehetnek részt. 
 

Schnell László Méréstechnika és 
Jelfeldolgozás verseny 

2007. április 26-án csütörtökön 16-20 óráig az I.E.220. teremben. 
A versenyen a Kar II. évfolyamától részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában 
a II. évesek, külön kategóriában a III-V. évesek. 
 

 
A dolgozat elkészítéséhez mindenféle irodalom (jegyzet, könyv) használható. A versenyre külön jelentkezni nem kell. Kérem a 
pályázókat, hogy a kijelölt teremben jelenjenek meg a megadott időben. 
A versenyre vigyenek magukkal a dolgozat megírásához szükséges mennyiségű papírt. 
Tárgyanként a következő pályadíjakat tűzöm ki: 
Fizikából, Villamosságtanból, Mikroelektronikából, Elektrotechnikából tárgyanként, Matematikából, Méréstechnika  és 
Jelfeldolgozásból kategóriánként külön-külön: 
 

I. díj 13.000,- Ft 
II. díj   8.000,- Ft 
III. díj   5.000,- Ft 

 
A Bíráló Bizottság a díjak átcsoportosításának jogát fenntartja. 
A versenyek helyezési díjait a Kar Hallgatói Képviselete finanszírozza. 
A díjazás tényét a pályadíjban részesülők leckekönyvébe bevezettetjük. 
A külföldi ösztöndíj és a doktorandusz pályázatok elbírálásánál a tantárgyi versenyeken elért helyezés előnyt jelent. 
 
A versenyek eredményének kihirdetése 2007. május 10-én csütörtökön 15 órakor lesz a V.2. 706. teremben. 
 
Budapest, 2007. április 
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