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Képzések 

 
Az ELTE IK web-

programozói és általános 

rendszergazda felsőfokú 

szakképzést indított, mind 

nappali mind pedig levelező 

tagozaton. 

Az általános rendszergazda 

képzés a UNIX (Linux), 

Windows operációs rendszerekre koncentrálva felkészíti a 

hallgatókat a legfontosabb rendszergazdai feladatok ellátásá-

ra. A Unix, Windows rendszeradminisztráció c. tárgy a kép-

zés összes félévét végigkíséri, és ezt egy sor kiegészítő tan-

tárgy teszi teljessé. (Számítógépes kommunikáció, Hálóza-

tok, stb.)  

A web programozó képzés a Web fejlesztés tantárgyra fóku-

szálva felkészíti a hallgatókat a webes alkalmazások készíté-

sére. Ennek a tárgynak a keretében megismerkednek a hall-

gatók a legismertebb webes technológiákkal (HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, ASP.NET, Java). Ezen szakmai ismereteket 

további tantárgyak teszik teljessé. (Multimédia ismeretek, 

C++ programozási nyelv)  

Mindkét képzésben a tantárgyak egy része azonos a Prog-

ramtervező Informatikus BSC tárgyaival, így a képzés befe-

jezése után ezek közül 30 kreditnyi beszámítható a Program-

tervező Informatikus BSC szakon történő továbbtanulás ese-

tén. 

A levelező képzések keretében a hallgatók havonta egy alka-

lommal (csütörtök, péntek, szombat) jönnek az egyetemre. 

dótermekben, a gyakorlatok PC-kel ellátott géptermekben 

folynak.  Az oktatók az egyetem oktatói közül kerülnek ki, 

biztosítva a magas színvonalú képzést.   

Az első év az alapozás éve, ahol a tantárgyak jó része kö-

zös. A második év azonban már a specializációról szól. A 

szakmai tárgyak mellett helyet kapott mindkét képzésben 

az angol szakmai nyelvi képzés illetve gazdasági és jogi is-

meretek is.  

Részletes tantervi hálók találhatók a következő linkeken: 

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/tantervek/

Tantervihalok/ 

Web-programozó                 Rendszergazda 

Oktatás 
 Mindkét képzésünk két éves és 

szakdolgozattal, szakmai vizs-

gával zárul, melynek sikeres 

befejezése után a hallgatók bi-

zonyítványt kapnak.  

Az elméleti és gyakorlati órák 

aránya nagyjából fele-fele. A 

képzés gyakorlati oldalát erősíti a kötelező három hónapos 

szakmai gyakorlat. Az előadások kivetítővel ellátott előa-

Modularitás 
A szakmai vizsga minden OKJ képzés esetén modulokból 

áll. A már elvégzett modulok minden egyes újabb szakma 

elsajátításánál beszámíthatóak! 

Minderről részletesen tájékozódhat a http://www.nive.hu 

linken. 

 

Online tananyagok 
A tantárgyak egy részéhez, 

többek között a Számítógépes 

Alapismeretek I-II. illetve a 

Web-fejlesztés III. TÁMOP 

4.1.2.A/2-10/1 pályázat kere-

tében  online tananyag ké-

szült.    Az idei évben az újabb 

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-

0052 keretében további tan-

anyagok kerülnek kidolgozásra, amelyek szintén elérhetőek 

lesznek hallgatóink számára.  


