TÁJÉKOZTATÓ

MOBILALKALMAZÁS
FEJLESZTŐ
06135002 sz. szakképesítés
400 óra| hagyományos és online órák
Ágazat: Informatika és távközlés
A képzés díja:

294 000 Ft

(A vizsga díja várhatóan: 45 000 Ft)
A képzésben történő részvétel bemeneti
feltétele(i):

Az okostelefonok és tabletek ma már a legtöbbet használt
informatikai eszközöknek számítanak, így kiemelkedő jelentősége
van a mobil platformokra készült natív alkalmazásoknak. A mobil
alkalmazásfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és
készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki képes natív Android
vagy iOS-alapú mobil alkalmazások fejlesztését elvégezni.
Önállóan elvégzi egyszerű vagy közepesen komplex mobil
alkalmazás teljes kivitelezését, csapatban nagyobb komplexitású
mobil alkalmazások egyes komponenseit fejleszti. Ismeri a mobil
fejlesztéshez szükséges programozási nyelvek valamelyikét (Kotlin,
Java vagy Swift). Magabiztosan ismer és használ legalább egy iOS
vagy Android alapú mobil alkalmazásfejlesztésre alkalmas
platformot (Android Studio, XCode stb.). Tisztában van a mobil
alkalmazásfejlesztési alapelvekkel. A mobil platformokon használt
tipikus vezérlők és szerkezeti elemek alkalmazásával különböző
képernyőméretek és pixelsűrűségek esetén egyaránt optimális
megjelenést biztosító felhasználói felületet alakít ki. Szükség esetén
multimédia komponenseket használ videó- és hang lejátszására
alkalmas komponensek fejlesztéséhez. RESTful architektúrájú
rendszerekben REST API kliens funkciót valósít meg a mobil
alkalmazáson belül. Adatokat kezel lokális adattárolás, külső
adatbáziskapcsolat
vagy
BaaS
(Backend-as-a-Service)
használatával. Munkája során jelentkező problémákat önállóan
oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok
használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását
folyamatosan
fejleszti.
Szakmai
témákban
hatékonyan
kommunikál magyarul és angolul egyaránt.
Miért jelentkezz hozzánk?
- Célunk a minőségi képzés. Ennek érdekében
optimálisan ötvözzük a hagyományos és online
oktatást.
- A képzés végén nem engedjük el a kezed,
segítünk az akkreditált vizsgaközpontba
bejelentett vizsgára való jelentkezésben,
közreműködünk a vizsga lebonyolításában.
- Kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.
- Értelemmel, érzelemmel, eredményesen állunk
a felnőttképzés szolgálatában 1996 óta.

-

Iskolai előképzettség: érettségi
végzettség
A képzésben résztvevőnek az alábbi
tudással és gyakorlati készségekkel kell
rendelkeznie
a képzés kezdetekor:
- magabiztos programozási alapismeretek
legalább egy magasszintű programozási
nyelven (pl. C#, Java, Kotlin, C++, Swift,
ObjectiveC):
- alapszintű objektumorientált
programozási ismeretek (OOP) és azok
alkalmazása
- adatbázis-kezelési, illetve SQL
alapismeretek, és azok alkalmazása

A képzés intenzitása, időtartama:
2 alkalom/hét, 6 hónap

A képzés helyszíne:

-

Miskolc (igény esetén más
helyszínen is), és

-

digitális tér

Képzési területek egységes osztályozási
rendszere (KEOR)
szerinti kód:
0613 Szoftverek és alkalmazások
fejlesztése és elemzése
A vizsga akkreditált vizsgaközpontban
zajlik, amelynek vizsgatevékenységei:

-

írásbeli vizsga
projektfeladat
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