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КОНКУРС ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ВІД КОМПАНІЇ РЕХАУ
В рамках співпраці з університетами компанія РЕХАУ проводить конкурс дипломних робіт «Майбутнє за
енергозберігаючими технологіями». Знайомлячи студентів з провідними технологіями РЕХАУ, ми намагаємося
донести до молодого покоління ідею збереження навколишнього середовища, а також виховуємо почуття
соціальної відповідальності у талановитих спеціалістів.

Що таке конкурс дипломних проектів в РЕХАУ?
Студенти старших курсів (спеціалісти, магістри) Харківського національного університету будівництва і архітектури
в рамках дипломної роботи досліджують та розробляють проект на тему:

«Використання технологій РЕХАУ в інженерних системах забезпечення мікроклімату»
Експертна комісія оцінює дипломні проекти та обирає 3 переможців, які нагороджуються грошовими преміями.
Перше місце: 1500 гривень
Друге місце: 1000 гривень
Третє місце: 500 гривень

Хто може взяти участь у конкурсі?
Студенти старших курсів (спеціалісти, магістри) денної та заочної форми навчання Харківського національного
університету будівництва і архітектури.

Що потрібно зробити, щоб взяти участь у конкурсі?
По-перше, проявити ініціативу!
По-друге,
• узгодити участь у конкурсі з керівником Вашого дипломного проекту
• затвердити тему
• надіслати нам заявку на електронну скриньку bewerbung.ua@rehau.com в довільній формі на участь у
конкурсі до 28 лютого 2012 року (тема листа «Конкурс дипломних проектів»). В заявці обов’язково
потрібно вказати:
o Прізвище, ім’я, по-батькові
o Назва вищого навчального закладу
o Тема дипломного проекту
o Курс навчання, назва кафедри, форма навчання
o Прізвище, ім’я, по-батькові керівника дипломного проекту
o Контактні дані: телефон, електронну адресу
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• звернутися за методичним і програмним забезпеченням до керівника дипломних робіт у Вашому
університеті (Чайка Ю.), або безпосередньо до контактної особи компанії РЕХАУ Ірина Доброва,
bewerbung.ua@rehau.com (тема листа «Конкурс дипломних проектів»)
• провести дослідження на обрану тему
• надіслати дипломний проект в електронному вигляді на розгляд експертної комісії за 2 тижні до початку
захисту дипломного проекту bewerbung.ua@rehau.com (тема листа «Конкурс дипломних проектів»)

Які вимоги ми ставимо до дипломних робіт?
• Обсяг та формат дипломної роботи повинен відповідати стандартам ВНЗ
• Практичний розділ роботи має бути присвячений дослідженню теми «Використання технологій РЕХАУ в
інженерних системах забезпечення мікроклімату»
• Система опалення повинна відповідати сучасним вимогам, запроектована в горизонтальній розводці з
використанням труб та фітингів системи РЕХАУ
• В роботі повинна бути представлена розрахункова схема системи опалення, виконана в програмах
RAUCAD, RAUWIN, REHAU C.O. з використанням вузлів підключення радіаторів (блоків)
• В роботі повинні бути представлені плани поверхів з розводкою трубопроводів опалення (в електронному
вигляді)
• Робота повинна бути написана українською (або російською) мовами
• Робота повинна бути написана самостійно

За якими критеріями буде оцінюватись робота?
•
•
•
•
•
•
•

Використання програми RAUCAD, RAUWIN, REHAU C.O.
Повнота використання вузлів, пристосувань та виробів системи РЕХАУ для проектного рішення опалення
Раціональність розводки трубопроводів та використання вузлів підключення радіаторів
Можливість практичного застосування
Інновативність
Аналітичне мислення
Творчий підхід

Бажаємо Вам успіхів!
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