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A Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könynyűipari és Környezetmérnöki Kar hét neves európai felsőoktatási intézmény közreműködésével
idén is megrendezi az Európai Digitális Média
Menedzsment (EDMM) nyári egyetemet, amelyre 2007. augusztus 19-én több mint 40 külföldi diákot várnak. A kurzus egy háromhetes intenzív
angol nyelvű program, fókuszálva az információs
társadalomban nagy szerephez jutó legújabb digitális nyomtatási technológiákra, továbbá a kapcsolódó művészeti, környezeti és vállalkozásmenedzsment ismeretekre. A finn, angol, német,
belga és holland résztvevőkön kívül a program
angolul tudó magyar hallgatók számára is nyitott.
Könnyűipari mérnök, környezetmérnök, terméktervező és műszaki menedzser hallgatók egyaránt
jelentkezhetnek rá. Arra is lehetőség van, hogy az
iparban dolgozó, a téma iránt érdeklődő mérnökök
is részt vegyenek az egyes szakmai programokon.
A képzés gyakorlatcentrikus, alkotó projektmunkát és két egynapos üzemi gyakorlatot is magában
foglal. A három tantárgyra kiterjedő, 6 kredites
program vendégoktatói (12) az adott szakterületek
legkiválóbb nemzetközi szaktekintélyei közé tartoznak.
Az intenzív program Digital Publication című
tárgyának célja az új, egyéni igényekre szabott,
digitális nyomtatás megismertetése. A tárgy keretében a hallgatók elkészítenek egy választott témájú és formátumú kiadványt is. Az European
Surface Design elsajátítása egyaránt igényel műszaki és művészeti készségeket. A hallgatók művésztanárok vezetésével sík- és térbeli mintaterveket készítenek, különböző anyagokat (papír, textil,
bőr) mintáznak digitális nyomtatási technológiával. Az oktatók segítenek a szitanyomás, az ink-jet
nyomtatás és a különböző transzfernyomtatási
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technikák megismertetésében és a mintatervezésben. A két tárgy keretében készített legjobb
munkákat a kurzus befejezéseként egy kiállításon
is bemutatják.
Az International Print Media Management
a nyomdavállalatok üzleti folyamatainak hatékony
szervezéséhez és finanszírozásához ad modern
ismereteket, míg az Environment Management
– hangsúlyt fektetve a fenntartható fejlődésre –
pozitív példákat és megoldásokat mutat be a nyomdák hulladék- és energiagazdálkodásáról.
A program fejleszti a problémamegoldó készséget, az idegen nyelvi és kommunikációs képességeket, hozzászoktat a csapatmunkához multikulturális környezetben, növelve a hallgatók
érvényesülési esélyeit a globális munkaerőpiacon.
A nyári egyetemet több kulturális esemény is
színesíti, segítve a külföldi hallgatókat a vendéglátó országgal való ismerkedésben.
További információ: www.rkk.bmf.hu/edmm

