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OKTATÁS 

Tervezett kezdés: 2020-09-26  

(Az indulási idő csak tájékoztató jellegű, a jelentkezés folyamatos! ) 

A képzés időtartama: 9 hónap  

Helyszín: Budapest, Tandem Gimnázium (1013 Bp. Krisztina krt. 59/b. 

Ütemezés: Az előadásokra általában hétvégén, szombaton 9-16 óra, igény esetén, 

hétköznapokon, 17-20 óra között kerül sor.  

(Az időpontok és a napok a hallgatók igénye szerint változtathatók) 

ÓRASZÁM: 900 ÓRA  540 ÓRA elmélet / 360 óra gyakorlat 

ELMÉLET/GYAKORLAT ARÁNYA: 40 / 60 % 

A gazdasági informatikusok a gyakorlati órák túlnyomó részét nem az iskolában, hanem az 

iskola partnervállalkozásainál töltik. A gazdasági informatikus képzés elvégzése után nagyban 

segíti az elhelyezkedést az iskolai évek alatt megszerzett valós munkahelyi gyakorlat és az ott 

kialakult szakmai kapcsolatok. 

 

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI, RÉSZLETEK 

A képzés előfeltétele: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetencia: - 

Előzetesen megszerzett tudás:  



A képzés indulása előtt a jelentkező kérheti az előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy 

beszámítását, mellyel csökkenthető az óraszám pl. korábban megszerzett, dokumentumokkal 

alátámasztott ismereteket is elfogad intézményünk. 

Ez az eljárás arra szolgál, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt 

tanulmányait vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatait elismerjük, abban az esetben, ha azok 

alkalmassá teszik a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek 

teljesítésére. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység 

elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt felmentjük. 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOK 

• 10815-12  Információtechnológiai alapok  

• 11997-16  Hálózati ismeretek I.munkahelyi kommunikáció   

• 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés  

• 11999-16  Informatikai szakmai angol nyelv   

• 12002-16  Gazdasági alapok és projektmenedzsment   

• 10822-16  Informatika alkalmazása   

• 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

• 11499-12  Foglalkoztatás II.  

 

KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA 

Sikeres vizsga igazolása 

A képzés sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Kőműves (OKJ 34 346 03) 

szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi 

bizonyítvány is igényelhető, amit a vizsgáztató cég állít ki.  

 

 




