PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar Faanyagtudományi Intézete pályázatot hirdet hallgatói
ösztöndíj elnyerésére a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar hallgatói
számára. A pályázat címe: “Akác installáció megvalósítása”.
A pályázat témája
Az akác fagazdasági szempontból hazánk egyik legjelentősebb fafaja. Kimagasló biológiai
tartósságának és mechanikai jellemzőinek köszönhetően számos termék kiváló alapanyaga.
1983-ban hazai faipari mérnökök innovatív megoldással akác faanyagból építettek lépcsőt.
Hasonló méretű, akác fafajú elemekből hajlított – ragasztott épületszerkezetek nincsenek sem
Magyarországon, sem Európában, talán nem túlzás ezeket a szerkezeteket ipartörténeti
emléknek tekinteni.
A Nyírerdő Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott lépcsők – és azok bontott elemei - egy innovatív
kiállítás központi elemeként szolgálva „újra életre kelnek”.
A pályázat célja
A kiírás célja egy olyan „kiállítás” megtervezése és megvalósítása, amely az akácot, mint
Hungarikumot bemutatja, továbbá megörökíti a 35 évvel ezelőtti magyar mérnöki teljesítményt,
valamint bemutató teret ad az Egyetemen elért akáccal kapcsolatos kutatási eredmények
megjelenésének poszterek formájában. A pályázat további célja a hallgatók kreatív
gondolkodásra ösztönzése, lehetőség szerint teamben végzett munkára való felkészítés.
Olyan kitartó és motivált hallgatókat keresünk, akik a 2018. február és június közötti időszakban
egyedül vagy csoportosan, a témavezetők segítségével az akác tulajdonságait, sajátosságait
bemutató termékeket, grafikákat, installációt terveznek és kiviteleznek, melynek végeredménye
egy állandó, akác-központú kiállítás lesz a Természeti Erőforrások Kutató Központban.
A feladat
A pályázat keretében egy csapat vagy személy több témában is megmérettetheti magát:
A: Terméktervezés - új termékek vagy művészeti alkotások tervezése adott faanyagból
B: Installációtervezés - létező lépcsőrészek átalakítása, grafikák, installációs elemek tervezése
A pályázók köre
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Karának nappali tagozatos, graduális képzésben részt vevő,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói. Jelentkezni lehet egyedül vagy csapatban (2-3 fő) is.
A pályázat időtartama
Jelen kiírás 2018. február 01. - június 30. (5 hónap) időtartamra vonatkozik.

Jelentkezés
A pályázatra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési lapot számítógéppel
kitöltve, majd eredeti aláírás után szkennelve, elektronikus úton kell elküldeni a
nemeth.robert@uni-sopron.hu email címre, vagy kézzel kitöltve benyújtani a Faanyagtudományi
Intézetben (B épület, 2. emelet).
A jelentkezési lap beadási határideje:
2018. február 9. péntek 12:00
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Pályázat menetrendje
A jelentkezők további technikai információkat és eligazítást kapnak a pályázat kiíróitól egy
személyes találkozó keretében.
A jelentkezők kidolgozzák a terveiket, ötleteiket.
A pályázat kiírói rangsorolják az ötleteket, és kiválasztják a legjobbakat.
A legjobb ötleteket a tervezők a konzulensek segítségével kidolgozzák, majd a Faipari
Tanüzem munkatársai segítségével legyártják. A gyártáshoz szükséges kiegészítő
anyagot a Pályázat kiírói biztosítják.
Akác kiállítás berendezése
Akác kiállítás illetve díjátadó megrendezése. Minden nyertes, kivitelezett ötlet tervezője
díjat kap.

Összdíjazás
A pályázat keretében 150.000 Ft hallgatói ösztöndíj kerül odaítélésre. Az ösztöndíj elosztásáról
a pályázat kiírói döntenek a jelentkezők illetve a megvalósult ötletek tükrében.
Kapcsolattartók
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal e-mailben vagy személyesen az intézetben (B
épület 2. emelet).
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