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Tantárgykód Cím Félév Tantárgykód Cím

BMEVIAUMA00 Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák tavasz

tavasz BMEVIAUMA22 Modellalapú szoftverfejlesztés

tavasz BMEVIIIMA27
Szolgáltatásorientált rendszerek és alkalmazások 

fejlesztése

BMEVITMMA00 Az Internet ökoszisztémája és evolúciója tavasz

BMEVITMMA01 Agilis hálózati szolgáltatásfejlesztés tavasz

tavasz BMEVITMMA20 Felhők- és mikroszolgáltatások hálózati architektúrái

tavasz BMEVIAUMA22 Modellalapú szoftverfejlesztés (A1)

BMEVIAUMA04 Multiplatform szoftverfejlesztés tavasz

tavasz BMEVIIIMA27
Szolgáltatásorientált rendszerek és alkalmazások 

fejlesztése 

BMEVIHIMA00 Hálózati technológiák integrációja tavasz

BMEVIHIMA01 Hálózati rendszerek és szolgáltatások fejlesztése tavasz

BMEVIAUMA04 Multiplatform szoftverfejlesztés tavasz

tavasz BMEVIIIMA23 Képszintézis (A1)

BMEVIIIMA01 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció tavasz

BMEVIAUMA04 Multiplatform szoftverfejlesztés tavasz

Neptun Cím Félév Neptun Cím

BMEVITMMA05 Adatelemzési platformok tavasz

BMEVIMIMA06 Valószínűségi következtető és döntéstámogató rendszerek tavasz

BMEVIHIMA05 Biztonsági protokollok tavasz

BMEVIVEMA00 Az IT fizikai védelmének alapjai tavasz

tavasz BMEVIAUMA25 Mobilszoftver-platformok

tavasz BMEVISZMA14 Algoritmusok és bonyolultságuk 

BMEVIIIMA05 Felhő alapú rendszerek tavasz

Neptun Cím Félév Neptun Cím

tavasz BMEVISZMA10 Rendszeroptimalizálás (SZIT)

tavasz BMETE90MX76 Analízis (TTK)

tavasz BMEVIMIMA26 Formális módszerek (MIT)

tavasz BMEVISZMA13 Információelmélet (SZIT)

BMEVISZMA05 Tömegkiszolgálás tavasz

tavasz BMEVITMMA17 Adatbázisok elmélete (TMIT)

Színkódolás (ld. Dékáni utasítás): helyettesítő tantárgy azonos félévben

helyettesítő tantárgy eltérő félévben

nem kiváltható

Közös szakmai tantárgy

Meghirdetendő az összes régi tanterv szerinti 3. féléves tantárgy, ezeket a táblázat külön nem tartalmazza!

IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció (HVT)

Kritikus rendszerek főspecializáció (MIT)

Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció (HIT)

Vizuális informatika főspecializáció (IIT)

Adat- és médiainformatika mellékspecializáció (TMIT)

Intelligens rendszerek mellékspecializáció (MIT)

IT biztonság mellékspecializáció (HIT)

Régi főspecializáció-tantárgy Helyettesítő tantárgy

Alkalmazott informatika főspecializáció (AUT)

Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció (TMIT)

Régi mellékspecializáció-tantárgy Helyettesítő tantárgy

Régi felsőbb matematika, közös szakmai vagy term. tud. tantárgy Helyettesítő tantárgy

Mobilszoftver-fejlesztés mellékspecializáció (AUT)

Számításelmélet mellékspecializáció (SZIT)

Számítási felhők és párhuzamos rendszerek mellékspec. (IIT)

Felsőbb matematika
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