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TÁJÉKOZTATÓ
Szoftverfejlesztő képzésről

A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba
vételi száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma:

Szoftverfejlesztő
54 213 05
E-000081/2014/A124
szakképesítés
emeltszintű szakképesítés
csoportos
v2 (2016-os SZVK alapján)

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

294 000 Ft
44 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

338 000 Ft

A képzés célja:
A képzést sikeresen elvégző képes legyen:
- 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.
A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

-

A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy
bemeneti kompetenciák teljesítése.
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák ---

Az OKJ-s szakmai vizsgára
bocsátás feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket, amely az
összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.
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Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
10815-16 Információtechnológiai alapok
11997-16 Hálózati ismeretek I.
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
12011-16 Szoftverfejlesztés
12012-16 Webfejlesztés I.
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

- szóbeli
- gyakorlati, írásbeli (online teszt)
- gyakorlati, írásbeli (online teszt)
- szóbeli
- gyakorlati, írásbeli (online teszt)
- gyakorlati, írásbeli (online teszt)
- írásbeli
- írásbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetes tudásmérés

A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése

Képzés közben történő értékelés (az előadások időszakos szóban
történő visszakérdezése, esetlegesen gyakorlatban történő bemutatása.
A képzés tantárgyait lezáró modulzáró vizsgák, amely a szakmai
vizsgára bocsátás alapvető bemeneti feltétele. Formái: írásbeli, szóbeli
és gyakorlati.
A modulzáró vizsgákon százalékos értékelés. 0-50% között nem felelt
meg, 51-100% között megfelelt minősítés.
A hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint: írásbeli, gyakorlati,
szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

A képzésben résztvevő teljesítmény
értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének formái:

Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):
A képzés összóraszáma:
Kontaktórák:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:

960 óra
(384 elmélet + 576 óra gyakorlat (30% elmélet - 70% gyakorlat)
340 óra (60 óra elmélet + 280 óra gyakorlat)
8 hónap
2-3 nap/hét, elmélet napi 6-10 tanóra

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
2144 Alkalmazásprogramozó
Alkalmazásprogramozó, Alkalmazási rendszergondozó, Alkalmazás-programozó, Infokommunikációs
alkalmazásfejlesztő, Informatikai alkalmazásfejlesztő, Programfejlesztő, Számítógépes programozó
2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
Adatbázis fejlesztő
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
Adatbázis fejlesztő, Számítógép telepítő, Számítógép-kezelő, operátor, Szoftvertelepítő
2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
Rendszertesztelő, Szoftvertesztelő

Az elméleti és gyakorlati oktatás
helyszíne:

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.
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