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Miért jó informatikusnak lenni?

- biztos jövő

- magas fizetés

- mobilitás

- kapcsolat minden
szektorral



Kar alapítása: 2004

Hallgatói létszám: 2474  

Ebből külföldi hallgató: 549

Informatikai képzések minden szinten: BSc, MSc, 
osztatlan képzés, PhD

EFOP-3.4.4-16-2017-00023 projekt

BIZTOS ALAP- SIKERES JÖVŐ



Programtervező informatikus  BSc

Képzési idő: 6 félév



szoftverorientált információs 
technológiai rendszerek 
fejlesztését és alkalmazását

algoritmusok tervezését, 
alkalmazását

adatmodellezés alapjait, 
adatbázisok tervezését

mesterséges intelligencia 
módszereinek és eszközeinek 
alkalmazását

Mit tanulhatsz a képzés során?



Mérnökinformatikus BSc
Képzési idő: 7 félév



• műszaki informatikai rendszerek 

• számítógép hálózatok, távközlési hálózatok

• beágyazott rendszerek

• adat- és programrendszerek 

A hallgató készséget szerez



Gazdaságinformatikus BSc
Képzési idő: 7 félév



üzleti problémák infokommunikációs 
technikákkal támogatott megoldását

üzleti informatikai rendszerek üzemeltetését

vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos
ismereteket

gazdasági, pénzügyi folyamatok
megismerését

A képzés során elsajátíthatod



Mesterképzéseink

Képzés Képzési idő

Programtervező informatikus 4 félév

Mérnökinformatikus 4 félév

Gazdaságinformatikus 4 félév



Osztatlan tanárképzés
Informatikatanár (digitális kultúra tanára)
• 2022. szeptembertől változik
• Nappali tagozaton szakpárban
• Választható szakok:

• Angol nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár, 
etikatanár, hon- és népismeret szakos tanár, 
kémiatanár, könyvtárostanár, latin nyelv és kultúra 
tanára, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, 
olasz nyelv és kultúratanára, orosz nyelv és kultúra 
tanára, testnevelő tanár, történelemtanártanár



Céges kapcsolatok
• Deutche Telecom IT Solutions (ITSH) kihelyezett 

Tanszék

• Kötelező szakmai gyakorlat:  6-8 hét

• Szakdolgozat készítése külső helyszínen egyetemi 
konzulenssel

• Kiterjedt oktatási-kutatási kapcsolatok 

• Duális képzés

• Vállalatok gyakornoki programjai

• Ösztöndíj programok



Informatikai Szakmai Napok



Certiport Vizsgaközpont
• nemzetközi vizsgaközpont hálózat

• a DEIK-en 2021 novemberében nyílt meg

• iparági tanúsítványok szerezhetőek meg

• informatikai témakörök, vállalkozási és projektmenedzseri ismeretek, 
kommunikációs és oktatási készségek, irodai szoftverek használata, stb.



CISCO Regionális Hálózati Akadémia



Hallgatói tehetséggondozás
/önképzés/felzárkóztatás • DETEP program

• Tudományos Diákkör (TDK)

• Kiemelt csoportok

• Évfolyamelsők jutalmazása

• Szintrehozó/gyakorló kurzusok

• Mentorprogram
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Középiskolás szakkörök

• Nulladik évfolyam - előkészítő (programozás)

• Kezdő programozó szakkör

Indulás: 2022 tavaszi félév



Nyári táborok
• Adattudomány & E-sport & Digitális művészet

(videojátékok, mesterséges intelligencia) nyári tábor

• Programozói nyári tábor kicsiknek (7-8. évf.)

• Programozói nyári tábor nagyoknak
(középiskolások)



Kérdéseket a következő e-mail címre lehet 
küldeni:

to@inf.unideb.hu



Hívunk, várunk 
az Informatikai Karra!

Köszönöm a figyelmet!

inf.unideb.hu


