
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

Az alapképzési szak megnevezése: programtervező informatikus (Computer Science) 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

  - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat 

  - szakképzettség: programtervező informatikus 

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Scientist 

Képzési terület: informatika 

A képzési idő félévekben: 6 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

  - a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) 

  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit 

  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

Az alapképzési szak képzési célja 

  A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftverorientált információs 

technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, 

alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. Felkészültek tanulmányaik 

mesterképzésben történő folytatására. 

Az alapképzés szakmai jellemzői 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- matematikai és számítástudományi ismeretek: 60-75 kredit; 

- informatikai ismeretek, a szakdolgozat elkészítésének kreditértékével együtt: 80-130 kredit. 

Differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező szakmai ismeretek aránya a képzés 

egészén belül 36-60 kredit. Különösen javasolt specializációk és azok szakterületei: 

- modellező informatikus (matematikai és alkalmazott matematikai ismeretek 24-52 kredit, 

informatikai alkalmazói ismeretek 8-12 kredit); 

- szoftverfejlesztő informatikus (informatikai ismeretek 36-60 kredit); 

- szoftveralkalmazó informatikus (informatikai alkalmazói ismeretek 36-60 kredit); 

- térinformatikus (földrajzi és térképészeti alapismeretek 10-12 kredit, térinformatikai szakmai 

ismeretek 26-50 kredit); 

- adatmodellezés és információbiztonság (matematikai és számítástudományi alapismeretek 10-12 

kredit, informatikai ismeretek 26-50 kredit); 

- komputer grafika és képfeldolgozás (matematikai és számítástudományi ismeretek 10-12 kredit, 

informatikai ismeretek 26-50 kredit); 

- adatbázis rendszerek üzemeltetése, fejlesztése (informatikai ismeretek 3-60 kredit).  

Idegennyelvi követelmény 

  Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 



A szakmai gyakorlat követelményei 

  A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási 

intézmény gyakorlóhelyén teljesítendő legalább nyolc hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó) 

projekt-struktúrájú gyakorlat. 

 


