Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő
A szakképesítés OKJ száma: 54 213 05
A szakképesítés szintje: emelt szintű szakképesítés
(technikus)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Informatika
Iskolai vagy szakmai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén
alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzés munkarendje: esti, vagy nappali/magántanulói rendszerben
Időtartam az esti képzésben: 1040 óra – előtanulmányoktól függően változhat
Időtartam a nappali képzésben: 4 félév – előtanulmányoktól függően változhat
Lehetőséget biztosítunk a máshol megtanult – bizonyítvánnyal vagy modulzáró eredménnyel
elismert – tantárgyak beszámítására.
Összefüggő szakmai gyakorlat: Van
Fizetési kötelezettség: 18 000 Ft + OKJ vizsgadíj
Az oktatás munkarendje:
Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk az OKJ vizsga megszerzésére a jogszabályok által
megengedett lehető legrövidebb tanulmányi idő alatt. A tanulmányok időbeosztása rugalmas,
kiscsoportos konzultációkkal megszervezve. Folyamatos vizsgalehetőség biztosítása, a tanulói
igények maximális figyelembevétele mellett!
Újdonságként jelenik meg képzésünkben a TÁVOKTATÁS.
A hallgató a képzési idő egy részében otthon az online konzultáció lehetőségét igénybe véve,
tanul, egy másik részében pedig konzultációkon vesz rész.
Tankönyvek: A tankönyvek kikölcsönözhetők iskolánk könyvtárából, illetve a tantárgy
jellegétől függően biztosítunk digitális tananyagot/jegyzetet.
Életkori megkötés nincs, minden tanulni vágyót sok szeretettel várunk!

Minden felmerülő kérdésére szívesen válaszolunk a 06-1-344-7000-es telefonszámon vagy a
garabonc@enternet.hu e-mail címen!

A Szoftverfejlesztő szakképesítés (54 213 05) rövid
leírása: A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás
fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és
fejleszti illetve utógondozza azt a megrendelők igényei
szerint. Iskolánk több mit 25 éve foglalkozik
multimédiafejlesztő szakemberek képzésével.
Tanulóink szerte a világban helyezkedtek el, mint multimédiafejlesztők és öregbítik iskolánk
hírnevét.
Iskolánk saját műhellyel rendelkezik, ahol a gyakorlati oktatás megvalósul. A gyakorlati
oktatás során tanulóink a legújabb szoftveres eljárások összességével ismerkednek meg és
sajátítják el azokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
Számítógépet kezelni, üzemeltetni; szoftvereket telepíteni, használni; irodai, multimédiás és
kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; munkaszervezéssel
kapcsolatos tevékenységet végezni; alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni; erőforrást
és időszükségletet meghatározni; alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;
feltérképezi az infokommunikációs környezetet; programintegrációs feladatot végezni;
programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban); adatbázisokat tervezni és kezelni;
informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni. Szakmai vizsgáinak befejeztével
akár felsőfokon is folytathatja tanulmányait.
A Szoftverfejlesztő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Megfelelt minősítésű záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási
nap előtt 15 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:

2144

Feor megnevezése:

Betölthető munkakörök:

Alkalmazásprogramozó

Alkalmazásfejlesztő
informatikus
Alkalmazási rendszergondozó
Alkalmazás-programozó
Infokommunikációs
alkalmazásfejlesztő
Informatikai alkalmazásfejlesztő
Programfejlesztő
Számítógépes programozó

