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PROGRAMTERVEZÖ
INFORMATIKUS MSC KÉPZÉS
Erre a mesterszakra a programtervező informatikus , a mérnök informatikus , valamint a gazdasági informatikus alapszakról lehet belépni.
MODELLALKOTÓ INFORMATIKUS SZAKIRÁNY
A Modellalkotó Informatikus szakirányt elvégzők
jártasságot szereznek a modellezés felsőbb matematikájában, a műszaki, gazdasági és természettudományos folyamatok matematikai modellezésében, a nagyhatékonyságú párhuzamos
számítási modellek tervezésében, a kódolás, a
rejtjelezés gyakorlati alkalmazásaiban, a tudományos számítási módszerek ismeretében. Képesek lesznek nagypontosságú algoritmusok,
approximációs feladatok megoldására, valamint
a szoftverrendszerek tervezése és megvalósítása
során használt fejlett technológiai eszközök és
módszerek alkalmazására.

sével, szintézisével és használatával, valamint az
osztott rendszerek megvalósításával különböző
környezetekben és technológiákban. Képesek
lesznek Intelligens rendszerek tervezésére, technológiáinak, eszközeinek megismerésére, komplex szoftver rendszerekbe ágyazására, különös
tekintettel az ismeretalapú valamint ágens- és
multiágens alapú technológiákra és tanuló rendszerekre. Megismerik a beágyazott és valós idejű
rendszerek fejlesztését és alkalmazásaikat,
valamint jártasságot szereznek az informatika
alkalmazásának speciális területeiben.

WEB-PROGRAMOZÓ
A webes rendszerek jelentős mennyiségben terjedtek el a gazdasági életben, a közigazgatásban,
az oktatásban és még sok más helyen. E rendszerek komplexitása nem teszi lehetővé működtetésüket, célszerű megtervezésüket, informatikai
szakemberek tartós foglalkoztatása nélkül. A webes rendszerek naprakész üzemeltetése, folyamatos fejlesztése webes technológiákban jártas
szakembereket igényel. A képzésben részesülőt a
szakképesítés anyaga olyan feladatok ellátására
kívánja felkészíteni, mint az infokommunikációs
termékek piacán való tájékozódás, piackutatás
végzése, a piacon megtalálható termékek összehasonlítása, a forrásanyagok előállításához szükséges hardver eszközök és műszaki berendezések
paramétereinek, képességeinek és a vonatkozó
szabványainak meghatározása, az elterjedt
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/
intranet technológia kiválasztása, a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, graﬁka)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges
szoftver eszközök paramétereinek és szolgáltatásainak meghatározása, a szerzői jogi teendőkkel
kapcsolatos elemek kiválasztása, a hatályos
jogszabályok kikeresése és értelmezése, az internetes alkalmazások előállításához szükséges
kliensoldali és szerveroldali fejlesztő eszközök,
objektumorientált rendszerek paramétereinek
és szolgáltatásainak meghatározása, valamely
elterjedt módszertan, illetve CASE rendszer alkalmazásával funkcionális, logikai és ﬁzikai rendszerterv készítése, valamely algoritmus-leíró

ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA
Az informatikai rendszerek méretnövekedése,
bonyolultsága és összetettsége mára lehetetlenné tette, hogy egy átlagos informatikai szakember nagyobb rendszereket folyamatosan üzemeltessen. Ezen rendszerek megtervezése, fejlesztése, folyamatos magas színvonalú üzemeltetése
önálló szakembert igénylő feladattá vált. Míg
ezt a feladatot kisebb rendszerekben meg tudja
oldani egy szoftverüzemeltető szakember, addig
nagyobb rendszereknél olyanokra van szükség,
akik sokkal mélyebben értenek a számítógép
hardverhez, az operációs rendszerekhez és a
hálózatokhoz.
A képzésben a hallgatót a korszerű számítástechnikai eszközök alkarmazására, a munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységekre, a környezettudatos magatartásformára, a LAN/WLAN
hálózati rendszerek telepítésére, konﬁgurálására, azok ellenőrzésére és korszerűsítésére, a
LAN/WLAN hálózati hardverelemek, operációs
rendszerek valamint keret- és kliensoldali programok üzemeltetésére és karbantartására, és a
LAN/WLAN rendszerek megóvására , fejlesztésére szeretnénk felkészíteni.

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK SZAKIRÁNY
Az Információs Rendszerek szakirányt elvégzők
megismerik az információs rendszerek tervezése
és megvalósítása során használt fejlett algoritmikus eszközöket , adatstruktúrákat és alkalmazásaikat, az adatmodellezést, adatbázisok tervezését, létrehozását, módosítását, korszerű adatbázis-kezelő rendszereket. Képesek lesznek osztott
információs rendszereket tervezni, elemezni
és használni, WEB–es környezetben megvalósítani, tipikus információs rendszereket tervezni
korszerű modellező eszközök segítségével. Elsajátítják a projektek menedzseléséhez szükséges
vezetői, gazdasági és jogi tudnivalókat , és ezek
készségszintű alkalmazását. Képesek lesznek az
információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett szoftvertechnológiai
eszközök és módszerek alkalmazására, graﬁkus
alapú tervező és interakciós rendszerek fejlesztésére, és gyakorlati jártasságot szerezhetnek azok
működtetésében.

SZOFTVERTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY
A Szoftvertechnológia szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a szoftverrendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek ismeretében és
alkalmazásában. Elsajátíthatják a projektek tervezéséhez, irányításához, csoportmunka szakmai vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati
ismereteket és azok készségszintű alkalmazását.
Megismerkednek a matematikai modellek alkalmazásával a szoftvertechnológiában, az osztott
és több rétegű rendszerek elemzésével, tervezé-

MÉDIAINFORMATIKA SZAKIRÁNY
A Médiainformatika szakirány hallgatói megismerkednek a médiaipar informatikai igényeivel
és képesek lesznek az ottani projektekben való
részvételre. Megismerik a modern audió és videó
technológiák elméleti és gyakorlati alapjait, a különböző multimédiás környezetek összehangolt
alkalmazását. Jártasságot szereznek a médiainformatikai rendszerek kommunikációs módszereinek alkalmazásában és biztonsági problémáinak kezelésében. Képesek lesznek multimédia
rendszerek működtetésére, fejlesztésére és tervezésére. Jártasságot szereznek a digitális jelfeldolgozási módszerekben, a számítógépes modellezésben és a számítógépes graﬁkai alkalmazásokban. Megismerkednek a multimédia alkalmazásával az oktatásban, kiemelten a távoktatásban. Képesek lesznek elektronikus kiadványok,
könyvtárak, könyvtári adatbázisok tervezésére,
kivitelezésére, WEB-es alkalmazásfejlesztésre.
Megismerkednek a digitális rádió, televízió felvételek, ﬁlmek és zenei anyagok készítésének informatikai támogatásával, alkalmazások tervezésével, fejlesztésével.

INFORMATIKA TANÁRI
MSC KÉPZÉS
A szakra különböző felkészültségű, az informatika egyes témaköreit más mélységben, más összetételben tanult hallgatók fognak jelentkezni.
A belépési feltételek miatt a szakot sok változatban alakítottuk ki, de a gazdaságossági szempontok miatt 30 kredites kötelező blokkra, továbbá

három 10 kredites blokkra osztottuk. A kötelező
blokkon kívül a belépési ágak szerint írunk elő 1,
2 vagy 3 további 10 kredites blokkot. Mivel a sok
belépési lehetőség többféle tanulmányi időt tesz
lehetővé, ezért mindegyikhez külön ütemezésű
ajánlott tantervi háló készült.

TÉRKÉPÉSZ MSC KÉPZÉS
A magyar felsőoktatás intézményei közül egyedül
a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken lehet térképész diplomát szerezni. Az 1990-es
évektől kezdődően – az európai trendeknek megfelelően – a térképészképzésbe beépült a térinformatika eljárásrendszere is. A szakmai feltételek, a
képzés személyi és infrastrukturális igénye miatt
várhatóan más intézmény ezután sem fog mesterszakot indítani.
A képzés célja olyan térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográﬁai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ezek birtokában sokféle
kartográﬁai terület feladatait képesek magas
szinten ellátni: hagyományos és számítógépes
térképszerkesztés, geoinformatikai rendszerek
tervezése és üzemeltetése, modern felmérési
módszerek (GPS, távérzékelés),tematikus kartográﬁa. Képesek továbbá kartográﬁai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és
koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak
megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.

cím: 1117 budapest, pázmány péter sétány 1/C.
postacím: 1518 budapest, pf. 120
tel.: (1) 372-2500, fax: (1) 381-2140
e-mail: itcs@ludens.elte.hu
http://www.inf.elte.hu/

FELSÖFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK
EGYETEMÜNKÖN
Az ELTE Informatikai Karának felsőfokú szakképzései nappali és levelező formában zajlanak.
Leendő felvételizőink két induló szakirány, az
általános rendszergazda és a web-programozó
szakirány közül választhatnak.

eszközzel funkcionális egységek megtervezése,
adatmodell tervezése, forgatókönyv (látványterv, oldalterv, navigációs rendszer) készítése
internetes multimédia rendszerhez rendszerspeciﬁkáció készítése, a fejlesztéshez és futtatáshoz szükséges szoftver és hardver környezet
meghatározása, a tervezés során az algoritmusok
kidolgozásához matematikai eljárások, módszerek alkalmazása, számítások elvégzése.

PROGRAMTERVEZÖ
INFORMATIKUS BSC KÉPZÉS
A programtervező informatikus képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik mély matematikai és számítástudományi alapokra épülő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, és
az általuk választott szakosodásnak megfelelő
területek specialistáiként nagy informatikai
rendszerek fejlesztésében és ilyen rendszerek
üzemeltetésében szakmai-irányítói feladatokat látnak el. A programtervező informatikus
szakember gyakran közvetítő szerepet vállal az
informatikai rendszer megrendelői és megvalósítói között, így munkájában szintetizálódik a
mérnöki alkotó tevékenység, a matematikusok
problémákat általánosító hozzáállása, illetve a
nagy projektek megoldása során a csapatmunkában való részvétel.
A Programtervező Informatikus BSc szakon négy
szakirány indul. A hallgató bármely BSc szakirány
elvégzése után elhelyezkedhet a szakmában,
vagy jelentkezhet a Programtervező Informatikus MSc mesterképzési szakra.

A BSc képzés elején választani kell egy szakirányt,
de ez az elhatározás bármely későbbi félév elején
módosítható.
MODELLEZŐ INFORMATIKUS SZAKIRÁNY
A Modellező Informatikus szakirányt azoknak
ajánljuk, akik a matematikai modellek megfogalmazása, a numerikus és szimbolikus számítási
módszerek mélyebb ismeretét igénylő informatikai problémák megoldása iránt fogékonyak.
SZOFTVERFEJLESZTŐ INFORMATIKUS SZAKIRÁNY
A Szoftverfejlesztő Informatikus szakirányt az
összetett szoftverrendszerek létrehozása iránt
érdeklődő, a szoftvertechnológia elméleti és
gyakorlati módszereinek, eszközeinek alaposabb
ismeretére törekvő hallgatóknak javasoljuk.
SZOFTVERALKALMAZÓ INFORMATIKUS SZAKIRÁNY
A Szoftveralkalmazó Informatikus szakirányra
olyan hallgatókat várunk, akik főként az informatika gyakorlati vonatkozásai, elsősorban meglévő
szoftverekkel létrehozott alkalmazói megoldások
iránt érdeklődnek.
INFORMATIKA TANÁR SZAKIRÁNY
Az informatika tanár szakirányokon (informatikamatematika, informatika-egyéb) a hallgatók az
informatikus szakma mellett a választott szakterületen is elmélyült tanulmányokat folytatnak,
és pedagógiai- pszichológiai ismereteket is szereznek. Választható szaktantárgyak: matematika, földrajz, környezettan, technika, természetismeret, angol, német.

