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Specializációra kerülés feltételei:

(BProf specializációválasztási szabályzat)
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Besorolás rangsor alapján:

(BProf specializációválasztási szabályzat)
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Besorolás rangsor alapján:

(Dékáni utasítás a specializációválasztási szabályzathoz)

• rangsorátlag és csökkenő prioritási szint szerint
• specializációkon minimális és maximális létszám
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Specializáció-tantárgyak

A kooperatív tantárgyakat a hallgató – egyetemi
felügyelet mellett – vállalatnál teljesíti
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Szoftverfejlesztő
specializáció

• Gyakorlatorientált, naprakész
szoftverfejlesztői ismeretek 

• Kliensalkalmazások
Webes és mobil kliensek fejlesztése

• Háttéralkalmazások
Szerveroldali technológiák, üzleti logika és
adatbázis réteg, felhő-alapú fejlesztés

• Szoftverfejlesztés labor

• Témalabor
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HÁLÓZAT ÉS BIZTONSÁG SPECIALIZÁCIÓ

• Fő célok

– Hálózatok

• tervezése

• fejlesztése

• üzemeltetése

– Biztonság

• hálózatokban

• kommunikációban

• Oktatás

– Elméletben

• architektúrák

• protokollok

• technológiák

• módszerek

– Gyakorlatban

• eszközök

• konfiguráció

• hibakeresés

• hibaelhárítás



Adatalapú 
rendszerek
specializáció

BME VIK TMIT 
(Távközlési és 
Médiainformatikai 
Tanszék)

Mit tanítunk?

Az adatalapú rendszerek jellemzőit, tipikus feladatait,

jellegzetes technológiáit és platformjait.

Megismerhetők az adatelemzési eszközök és programozási 
nyelvek, megoldási módszerek és munkafolyamatok. 

Melyek a jellegzetes munkakörök?

 Data Analyst, mely rendelkezik a következő tudással: 

statisztika, adat integráció, vizualizáció, feltáró adatelemzés

 Data Engineer: nagy adathalmazok és adattárak 

kezelésével, elemzésével foglalkozik, valamint 

adatelőkészítéssel, adatfolyam tervezéssel (ETL).

 Data Expert: mély, átfogó tudással rendelkezik. Igények 

felmérése, jelentéskészítés és  BI tartozik még hozzá.



Tesztelés és üzemeltetés specializáció / 
AUT, IIT/

• Szoftvertesztelés, szoftverüzemeltetés
– Alapismeretek

– Korszerű módszerek, technikák

– Aktuális trendek

– Eszközök

– Jelenleg alkalmazott megoldások: tesztelési és üzemeltetési keretrendszerek

– Esettanulmányok

– Gyakorlat valós / ipari környezetben

• Tantárgyak:
– IT üzemeltetés (4. szemeszter)

– Szoftvertesztelés (4. szemeszter)

– Tesztelés és üzemeltetés laboratórium (5. szemeszter)

– Témalaboratórium (4. szemeszter)

11/24/202213Specializációfelelős: Dr. Balla Katalin 
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Jelentkezés specializációra

• 2022. november 25. – 2023. január 9.

• Jelentkezés a Neptunban 

• Besorolás (ld. Dékáni utasítás): 
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Jelentkezés specializációra

• A megadott határidőig a jelentkezés módosítható, 

utána már nem

• A jelentkezés elmulasztása jogvesztő

• Hogyan jelentkezzek ?

• Tájékozódni a specializációk, ágazatok profiljairól

(Honlap + tanszéki bemutatók + ipari partnerek)

• Neptunban

• Kérjük a teljes listát megadni! (4 specializáció)
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https://specializacio.vik.bme.hu

Jelentkezés a Neptunban!
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Köszönöm a figyelmet !
Mail: okt-dekanh@vik-dh.bme.hu 


