
 

  

        FELSŐFOKÚ RENDSZERGAZDA MÉRNÖKINFORMATIKUS-ASSZISZTENS 

 

 

A rendszergazda asszisztens szakképzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek informatikai rendszerek 

és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, ilyen rendszerek fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá megfelelő 

ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához. A távoktatási formában futó képzésben a 

tanulást és a gyakorlást a hagyományos konzultációs órák mellett, a MEMOOC tananyagtár online kurzusai is támogatják.  A 

kurzusok erősen gyakorlat orientáltak és a következő főbb területeket fedik le: operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, 

adatbázis kezelés és objektumorientált programozás, mobil programozás.  

 

 

 



 

A Felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens szakképzés célja:  

A felsőoktatási szakképzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és 
szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, ilyen rendszerek fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés 
következő ciklusában történő folytatásához.  

 A képzésben elsajátítandó kompetenciák 

–    az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátása;  
–    informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátása;  
–    alapszintű programozás objektumorientált és vizuális programozási környezetben;  
–    korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítése, konfigurálása, hibaelhárítása, üzemeltetése, továbbfejlesztése; 
–    egy adott feladat megoldására alkalmas hálózati rendszer szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározása; 
–    a szükséges hardver környezet kialakítása, az eszközszükséglet meghatározása; 
–    az adott alkalmazási környezethez legjobban illeszkedő hálózati rendszer, operációs rendszer, illetve eszközök kiválasztása; 
–    az adott feladat megoldását támogató alkalmazói szoftverek kiválasztása; 
–    számítógépes hálózati hardvereszközök, operációs rendszerek, keret- és kliensprogramok telepítése és konfigurálása, a konfiguráció mentése; 
–    komplett hálózati rendszerek telepítése, üzemeltetése; 
–    számítógépes hálózati és alkalmazásszintű adatvédelem biztosítása, jogosultságok konfigurálása, belső és külső illetéktelen adathozzáférések detektálása; 
–    számítógépes hálózati működtetési, karbantartási, javítási tevékenységek elvégezése és dokumentálása; 
–    számítógépes hálózati kapacitás tervezése, hálózati eszközök kiválasztása, hálózati eszközök átkonfigurálása; 
–    hibabehatárolás indikálás alapján, átmeneti megoldás biztosítása; 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 

2151     Adatbázis-tervező és -üzemeltető 
2152     Rendszergazda  
2153     Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető  
2159     Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető 
3141     Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus  
3142     Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus  
3143     Számítógéphálózat- és rendszertechnikus 
3144     Webrendszer- (hálózati) technikus  
3145     Műsorszóró és audiovizuális technikus  
3146     Telekommunikációs technikus  

A képzési idő félévekben: 4 félév 

Web:  www.gepesz.uni-miskolc.hu 

E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu   

 3515 Miskolc-Egyetemváros 

Tel.: 46/565-131, Fax: 46/563-453 

 


