FANUC robotikai alapok tanfolyam
Az ipar különböző területein az automatizált/robotizált gyártási folyamatokban az egyik
legelterjedtebben használt robot típus a FANUC.
Tapasztalataink szerint a műszaki szakképzésben nem kap megfelelő hangsúlyt a robotikai
ismeretek oktatása, holott a munkaerőpiac részéről egyre nagyobb igény mutatkozna a cégek
részéről az ilyen jellegű tudásátadó, költséghatékony megoldást jelentő tanfolyamokra, illetve
az ezek révén megszerezhető munkaerőpiaci kompetenciákra.
Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete meghirdeti a Komárom-Esztergom megyei cégek
operátori, gépkezelői, technikusi munkakörökben dolgozó munkavállalói számára az alábbi
lehetőséget:
Tanfolyam megnevezése: FANUC robotikai alapok
Tanfolyam időtartama: 3X6 óra (összesen 18 óra)
Tanfolyam tematikája:
1. Robot üzembe helyezése, biztonsági követelmények.
2. Robot manuális mozgatása, mozgási módok.
3. Koordináta rendszerek és alkalmazásuk.
4. Programozott mozgási módok és használatuk.
5. Program létrehozása, fájl műveletek.
6. Gyakori program utasítások, vezérlő szerkezetek.
7. Regiszterek
Oktatás helyszíne: Edutus Egyetem Műszaki Intézet 2. laboratóriuma (2800 Tatabánya, Béla
király krt. 58.)
Oktató: Szilágyi Zoltán
A tanfolyamokat 3-4 fős csoportokban 3 napos turnusokban tartjuk az oktatóval előre
egyeztetett időpontokban 2021. június 21-e és augusztus 31-e közötti időszakban (azaz
minden hallgató tud gyakorolni a 2. laborban található FANUC robottal és szoftverrel).
Jelentkezés egyénileg vagy a munkaadó általi beiskolázással történhet.
A tanfolyam díja: nettó 160 ezer Ft+ ÁFA/fő (amelyet a munkaadó átvállalhat).
A tanfolyam díja magában foglalja a terembérletet, a FANUC gyakorló robot használatát, az
oktató díjazását, tananyag készítést, előadásanyagok jegyzet formájában való kiosztását,
látogatási bizonyítvány kiállításának költségeit).
Miért éri meg elvégezni a FANUC robotikai alapok tanfolyamot?
 Az átadandó széleskörű alapokra építve a továbbiakban „kis energiabefektetéssel”
bárki gyorsan el tudja sajátítani a különböző cégeknél jelenleg használt különböző
FANUC robot típusok programozását és kezelését.
 A különböző robotfejlesztő, gyártó és értékesítő cégek saját tanfolyamaihoz képest
ár/érték arányos képzést kapnak a jelentkezők.



A tanfolyam során megszerzett kompetenciák hozzájárulhatnak az adott munkavállaló
munkaerőpiaci pozícióinak javításához

Jelentkezés, érdeklődés e-mail-ben vagy telefonon:
Mátay Dominika tansz. előadónál (Műszaki Intézet) – mobil: +36 70 614 2354, e-mail:
matay.dominika@edutus.hu
A tanfolyam részleteiről további felvilágosítás és időpont egyeztetés:
Szilágyi Zoltán villamosmérnök, FANUC HungaryKft. Euroskill/Worldskill Robotics nemzeti
koordinátor, robotikai szakértő: mobil: +36 20 218 7419, e-mail: szilagyi.zoltan@edutus.hu)

