
MESTERKÉPZÉSEK 
 
Gazdaságinformatikus (GI MSc) 
Képzési idő: 4 félév; Kreditszám: 120 
2018. februári és szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 5-20 Önköltség: 345000 Ft 
Levelező tagozaton (K): 5-15 Önköltség: 325000 Ft 
 
Mérnökinformatikus (MI MSc) 
Képzési idő: 4 félév; Kreditszám: 120 
2018. februári és szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 5-20 Önköltség: 345000 Ft 
Levelező tagozaton (K): 5-15 Önköltség: 325000 Ft 
 
Programtervező informatikus (PTI MSc) 
Képzési idő: 4 félév; Kreditszám: 120 
2018. februári és szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 5-20 Önköltség: 345000 Ft 
Levelező tagozaton (K): 5-15 Önköltség: 325000 Ft 
 
Informatikatanár (IT MSc) 
Képzési idő: 2 félév; Kreditszám: 60 
2018. szeptemberi kapacitás: 
Levelező tagozaton (K): 5-15 Önköltség: 300000 Ft 
 
Könyvtárostanár (KT MA) 
Képzési idő: 2 félév; Kreditszám: 60 
2018. szeptemberi kapacitás: 
Levelező tagozaton (K): 5-15 Önköltség: 300000 Ft 
 

 
 

DOKTORI KÉPZÉS 
 

2008-ban kezdte meg működését a kar önálló doktori 
iskolája, ahol 6 doktori programban végezhetnek 
tanulmányokat és kutatást a hallgatók: 

 Az információ technológia és a sztochasztikus 
rendszerek elméleti alapjai és alkalmazásai  

 Diszkrét matematika, képfeldolgozás és 

komputergeometria  

 Elméleti számítástudomány, adatvédelem és 

kriptográfia  

 Informatikai rendszerek és hálózatok  

 Alkalmazott információ technológia és elméleti 

háttere 
 Az informatika ipari és tudományos alkalmazásai 

 

 

 

Információk felvételizőknek 

http://www.felvi.hu 
https://www.inf.unideb.hu/hu/felveteli 
 
Érdeklődés: to@inf.unideb.hu   
(52)-512-900/75021 

 

Elérhetőség 

 
Cím: 4028 Debrecen, Kassai 
út 26.  
Postacím: 4002 Debrecen 
Pf.: 400 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEIK épület főbejáratának koordinátái: 

N 47° 32.543', E 21° 38.385' 

 

A Laktanya utcai autós bejárat koordinátái: 

N 47° 32.485', E 21° 38.306' 

Megközelítés tömegközlekedéssel: 

A Nagyállomástól az 5, 5A jelű trolival a Laktanya utca 

megállóig. Az egyetem főépületétől a 22-es autóbusszal a 

Laktanya utca megállóig. 
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D E B R E C E N 
 

2018 

http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_AratoM_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_AratoM_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_KruppaA_2_vR_201111.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_KruppaA_2_vR_201111.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_PethoA_Elm_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_PethoA_Elm_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_SztrikJ_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_TerdikGy_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_TerdikGy_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_VeghJ_2_vR_2011.pdf
http://www.felvi.hu/
https://www.inf.unideb.hu/hu/felveteli
mailto:to@inf.unideb.hu
http://www.inf.unideb.hu/


Az Informatikai Karról 
 
A Debreceni Egyetemen az informatika oktatása nagy 
hagyományokkal bír, hiszen a számítástechnikai 
szakemberek képzése 1972-ben indult a jogelőd Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Ma a 
Debreceni Egyetem Informatikai Kara, mely önálló 
működését 2004-ben kezdte, a Kelet-Magyarországi 
régióban az akkreditált egyetemi szintű informatikai 
szakemberképzések gazdája, gondozója. A kar hat 
tanszékén (Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás, Információtechnológia, Komputer-
grafika és képfeldolgozás, Könyvtárinformatika, 
Informatikai Rendszerek és Hálózatok, Számítógép-
tudományi) dolgozó 7 professzor, 18 docens (főmunkatárs), 
35 adjunktus, 16 tanársegéd jelentős, nemzetközileg is 
jegyzett szellemi potenciált képvisel. Az IT-Services 
Hungary Kft-nél kihelyezett tanszékünk működik. 

A kar által oktatott hallgatók létszáma jelenleg közel 
1900.  

2011. nyarán a kar a Kassai úti campuson felépült új 
épületbe költözött, ahol az eddiginél jobb körülmények 
között még magasabb színvonalú oktatómunkára nyílik 
lehetőség. A kiválóan felszerelt számítógépes termek 
lehetővé teszik, hogy hallgatóink megismerkedjenek a 
legmodernebb gépekkel és szoftverekkel. A hallgatók 
tanórán kívüli munkáját a WiFi hálózat is segíti.  
 

Alapképzések 
 

Gazdaságinformatikus (GI BSc) 
 

Gazdaságinformatikusként olyan szakember leszel, aki 
képes a valós üzleti folyamatok és az azokban rejlő 
problémák megértésére és megoldására, különböző 
informatikai feladatok menedzselésére, szervezetek 
tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, 
folyamatok szabályozására és tervezésére. 
 

Képzési idő: 7 félév; Kreditszám: 210 
 

 

2018. szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 10-120 
Levelező tagozaton (K): 5-25 
Önköltség: Nappali tagozaton: 285.000 Ft/félév 

Levelező tagozaton: 190.000 Ft/félév 
 
Mérnökinformatikus (MI BSc) 
 

Olyan mérnökinformatikusokat képzünk itt, akik képesek 
műszaki informatikai és információs rendszerek, 
számítógépes hálózatok és szolgáltatások telepítésére és 
üzemeltetésére, valamint azok adat- és 
programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak 
ellátására. 
 
Képzési idő: 7 félév; Kreditszám: 210 
 

2018. szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 10-120 
Levelező tagozaton (K): 5-25 

Önköltség: Nappali tagozaton: 285.000 Ft/félév 
Levelező tagozaton: 190.000 Ft/félév 

 

Programtervező informatikus (PTI BSc) 
 

Amennyiben a programtervező informatikus szakot 
választod, képes leszel önállóan és csapatban is a 
számítástechnikai eszközöket és rendszereket fejleszteni, 
működtetni, szervizelni, és egészen biztos, hogy pillanatok 
alatt el tudsz majd diplomáddal és tudásoddal helyezkedni. 
 

Képzési idő: 6 félév; Kreditszám: 180 
 

2018. szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 10-140 
Levelező tagozaton (K): 5-25  
Önköltség:  Nappali tagozaton: 285.000 Ft/félév 

Levelező tagozaton: 190.000 Ft/félév 
 

 
 
 

 
 

Informatikus könyvtáros (IK BA) 
 
Ha ezt a szakot választod, olyan könyvtáros válik belőled, 
aki magas szinten tud dokumentumokat gyűjteni, 
feldolgozni, közreadni, és kitűnően szervezi a könyvtári 
munkát. Továbbá felkészült különböző információs 
rendszerek működtetésére is. 
 
Képzési idő: 6 félév; Kreditszám: 180 
 
2018. szeptemberi kapacitás: 
Nappali tagozaton (Á és K): 10-13 
Levelező tagozaton (K): 5-20 
Önköltség: Nappali tagozaton: 165.000 Ft/félév 

Levelező tagozaton: 150.000 Ft/félév 
 

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS 
 

Nappali tagozaton a képzés kétszakos formában indul. 
Részletek: tanarkepzes.unideb.hu 
 
Informatikatanár: 
informatikatanár - etikatanár (IK) 
informatikatanár - hon- és népismerettanár (IK) 
informatikatanár - kémiatanár (IK) 
informatikatanár - könyvtárostanár (IK) 
informatikatanár - magyartanár (IK) 
informatikatanár - matematikatanár (IK) 
informatikatanár - német nyelv és kultúra tanára (IK) 
informatikatanár - testnevelő tanár (IK) 
informatikatanár - történelemtanár (IK) 
informatikatanár - latin nyelv és kultúra tanára (IK) 
informatikatanár - olasz nyelv és kultúra tanára (IK) 
informatikatanár - orosz nyelv és kultúra tanára (IK) 
informatikatanár - angol nyelv és kultúra tanára (BTK) 
informatikatanár - biológiatanár (egészségtan) (TTK) 
informatikatanár - fizikatanár (TTK) 
informatikatanár - földrajztanár (TTK) 
 
Könyvtárostanár: 
 
angol nyelv és kultúra tanára – könyvtárostanár (BTK) 

magyartanár – könyvtárostanár (BTK) 
német nyelv és kultúra tanára - könyvtárostanár (BTK) 
történelemtanár - könyvtárostanár (BTK) 
biológiatanár – könyvtárostanár (TTK) 
fizikatanár - könyvtárostanár (TTK) 
földrajztanár – könyvtárostanár (TTK) 
kémiatanár – könyvtárostanár (TTK) 
matematikatanár – könyvtárostanár (TTK) 
 
Képzési idő: 4+1 év, 5+1 év 
Önköltség: Nappali tagozaton: 300.000 Ft/félév 
 


