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Résztvevő hallgatók és oktatók
2017. október 2-6. között a spanyolországi Jaénben folytatódott a Smart HEI-Business
Collaboration for Skills and Competitiveness (HEIBus) projekt „Multidisciplinary Real Life
Problem Solving” (RLPS) elnevezésű alprojektjének Andaltec programja. A programban a
Miskolci Egyetemről, a spanyol University of Jaen és a finn JAMK University of Applied
Sciences egyetemről összesen 18 hallgató és 11 oktató vett részt.
A HEIBus projekt célja új és innovatív modell kifejlesztése hallgatók, oktatók és cégek között
valós feladatok megoldása közben. Az RLPS csomagban a hallgatóknak nemzetközi
együttműködés keretein belül egy valós tervezési feladatot kell végrehajtaniuk. A Miskolci
Egyetem hallgatói a spanyol Jaén-i Egyetem, valamint a finn Jyväsklä-i Egyetem hallgatóival
együttműködve, három csapatba szerveződve dolgoztak. Minden egyes csapatban mindhárom
országból két-két hallgató vett részt. A csapatok közül kettőben a résztvevők személyesen is
találkoztak, míg a harmadik csapat tagjai online kapcsolatban, virtuálisan kapcsolódtak a
rendezvényhez.
Az Andaltec cég által kiírt feladat alapján a csapatoknak egy olyan speciális terméket kellett
megtervezniük egymással versengve, mely 100 %-ban biológiailag lebomló műanyagból
készül.
A rendezvény első napja a csapattagok, valamint a feladat részleteinek megismeréséből állt. A
feladat elkezdését több szakmai előadás, valamint az Andaltec vállalatnál tett látogatás is
elősegítette. Az intenzív hét további napjait nemcsak a csapatok megfeszített munkája
jellemezte, de további szakmai előadások is kísérték.

Előadások közben
A további napokon a csapatok fő feladata a termék koncepciójának kidolgozása volt. A
virtuális csapatnak nagy nehézséget okoztak a távolságból, valamint az online kapcsolat
instabilitásából adódó problémák. A hét második felére viszont sikeresen elhárítottak minden
akadályt, így a másik két csapathoz hasonlóan részletes terveket tudtak benyújtani a vállalat
képviselője, valamint a témavezetők részére.

A csapatok munka közben
A munka mellett a hallgatóknak a város megtekintésére is maradt idejük. A városnézés során
egy idegenvezetővel Jaén óvárosát járták be, mely során természetesen nem hagyták ki a
város közepén található hatalmas katedrálist sem.
Az egyhetes programmal a projekt még közel sem záródott le. A hallgatóknak a következő
hetekben részletesen ki kell dolgozniuk a koncepciókat, majd az eredményeket december 13án videokonferencia keretein belül fogják bemutatni a tervezési témát adó Andaltec cégnek.
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További információ:
http://www.heibus.eu
https://www.facebook.com/heibusproject/

