TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021. TANÉVRE MEGHIRDETETT KÉPZÉSEKRŐL
Az Óbudai Egyetem a Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhelyen a felvételi eljárásban levelező
munkarendű, műszaki felsőoktatási szakképzést és mérnökinformatikus alapképzést hirdetett meg
a 2020/2021. tanévre.
Részletes információk a képzésekről:
MÉRNÖKINFORMATIKUS
Képzési szint: Alapképzés
Munkarend: Levelező
Fin. forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges (315.000 Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév
A képzés általános leírása, képzési cél:
A képzés célja olyan mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs
infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint azok adat- és
programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. A szakon kötelező szakmai
gyakorlatot teljesíteni, mely legalább 8 hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.
Specializáció: BigData és üzleti intelligencia.
Munkarend:
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban elsősorban online oktatási
formában, valamint legfeljebb havonta egy alkalommal péntek-szombati napokon kerül sor.
Kiknek ajánljuk?
Ajánljuk azoknak, akik szeretik az informatikát, alkalmasak és szeretik a számítógépes környezetben történő
munkavégzést, szeretnek programozni, érdekli őket az informatikai rendszerek tervezése, építése,
üzemeltetése, szoftver tervezés és fejlesztés.
Elhelyezkedési lehetőségek
Bármilyen kis, közép- vagy nagyvállalatnál rendszergazdaként, vállalati információs rendszerek
telepítésével működtetésével kapcsolatos munkakörökben, szoftver tervezés, fejlesztés, üzemeltetés
területén.
Kapcsolódó mesterképzések az Óbudai Egyetemen
mérnökinformatikus (magyar nyelven) mesterképzési szak, mérnökinformatikus (angol nyelven)
mesterképzési szak, tanári [mérnöktanár [informatika]] mesterképzési szak
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MŰSZAKI
Képzési szint: Felsőoktatási szakképzés
Munkarend: Levelező
Fin. forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges (200.000 Ft/félév)
Képzési idő: 4 félév
A képzés általános leírása, képzési cél:
A képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű
természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint elsősorban munkaadói igényekre alapozott - gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a
vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. Specializációk: gépészet,
elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás.
A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az
erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő
szakmai gyakorlat során. A kötelező szakmai gyakorlatra a képzés 4. félévében kerül sor. A végzett
szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és
különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási,
karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat
végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki
ügyintézői feladatok ellátására.
Kinek ajánljuk?
Olyan érettségizett jelentkezőknek, akik gyakorlatorientált képzést szeretnének választani, illetve azoknak,
aki a további magasabb felsőfokú képzésüket szeretnék megalapozni.
Munkarend
A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók
tanóráira félévenként négy alkalommal csütörtöki, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Elhelyezkedési lehetőségek
Gépipari vállalkozások, elektronikai vállalkozások, nyomdaipari vállalkozások, ruhaipari vállalkozások,
környezetvédelmi cégek és szolgáltatók.
Kapcsolódó alapképzések az Óbudai Egyetemen
mérnökinformatikus alapképzési szak, gépészmérnöki alapképzési szak, villamosmérnöki alapképzési
szak, könnyűipari mérnöki alapképzési szak, környezetmérnöki alapképzési szak, műszaki szakoktató,
osztatlan tanári [mérnöktanár] mesterképzési szak
További információ:
OE SKKK 3100 Salgótarján, Meredek út 9.
Telefon: +36/70/686-4241
E-mail: titkarsag@skkk.uni-obuda.hu
Mérnökinformatikus: felvi.hu /Egyetemek, főiskolák/OE/OE-NIK/ mérnökinformatikus (Salgótarján)
Műszaki: felvi.hu/Egyetemek, főiskolák/OE/OE-RKK/műszaki (Salgótarján)
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