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GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA

FELNŐTTOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
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Debrecen, Széchenyi utca 58.

2 éves képzés keretében iskolánkban
megszerezhető szakmák esti tagozaton:

Informatikai rendszerüzemeltető
(54 481 06)

várható kezdés keresztféléves oktatásban:
2018. február 5.
Gépgyártástechnológiai technikus
(54 521 03)

várható kezdés keresztféléves oktatásban:
2018. február 5.

Információk:
weblapon: www.dszcmechwart.hu
e-mailben: kiss.albert@mechwart.hu
telefonon: 52/413-499 (Kiss Albert igazgatóhelyettes,
Debreceni Gáborné iskolatitkár)
személyesen az iskola adminisztrációján: Debrecen, Széchenyi u. 58.
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TÁJÉKOZTATÓ
Informatikai rendszerüzemeltető képzésről
Szakma megnevezése:
Informatikai rendszerüzemeltető (azonosító szám: 54 481 06)
(az 54 481 04 Informatikai rendszergazda képzést kiváltó szakképesítés 2016-tól)
Képzés ideje:
o Keretszám: 1 osztály
o Képzési idő: 2 év / 36+31 hét
o Heti óraszám: 18 óra (heti három délután és este)
Belépési feltételek:
o Érettségi bizonyítvány
o Legfeljebb egy államilag támogatott szakképesítés
(a szakképesítés-ráépülés nem számít külön szakképesítésnek)
o Meglévő szakképesítés(ek) bizonyítványainak másolata
o Jelentkezési lap kitöltése
A képzés várható főbb témakörei:
o Információtechnológiai alapok (szoftverismeret, számítógép-szerelés, telepítés,
konfigurálás)
o Adatbázis- és szoftverfejlesztés
o Hálózati ismeretek (vezetékes és vezeték nélküli hálózatok)
o Hálózati operációs rendszerek
o Szerverek és felhőszolgáltatások
o IT hálózat biztonság
o Munkahelyi egészség és biztonság
o Elektronika, digitális technika
o Munkaszervezési ismeretek
o Szakmai idegen nyelv
Előnyök:
o
o
o
o
o
o

Iskolarendszerű képzés, államilag finanszírozott
Tanulói jogviszony (diákigazolvány)
Gyakorlatorientált képzés
Korszerű technológiák elsajátítása (CCNA, WLAN, VoIP)
CISCO tanúsítványok megszerzésének lehetősége
Europass (idegen nyelven kiállított) bizonyítvány-kiegészítő
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TÁJÉKOZTATÓ
Gépgyártástechnológiai technikus képzésről
Szakma megnevezése:
Gépgyártástechnológiai technikus (azonosító szám: 54 521 03)
Témakörök:
o Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
o Gépészeti alapozó feladatok (anyagismeret, technológia, műszaki rajz,
gépelemek)
o Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat (fémipari megmunkálások)
o Műszaki mérések
o Forgácsoló technológia hagyományos
szerszámgépeken
o Forgácsoló technológia CNC szerszámgépeken
o Gyártástervezés és gyártásirányítás
o Szakmai idegen nyelv
o Karbantartás és üzemvitel
Képzés ideje:
o Keretszám: 1 osztály
o Képzési idő: 2 év / 36+31 hét
o Heti óraszám: 18 óra (heti három délután és este)
Belépési feltételek:
o Érettségi bizonyítvány
o Legfeljebb egy államilag támogatott szakképesítés
(a szakképesítés-ráépülés nem számít külön szakképesítésnek)
o Meglévő szakképesítés(ek) bizonyítványainak másolata
o Jelentkezési lap kitöltése
Előnyök:
o
o
o
o
o

Iskolarendszerű képzés, államilag finanszírozott
Tanulói jogviszony (diákigazolvány)
Gyakorlatorientált képzés
Korszerű technológiák elsajátítása (CNC, PLC)
Europass (idegen nyelven kiállított)
bizonyítvány-kiegészítő
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A jelentkezés határideje
keresztféléves képzésre:
2018. január 26.

szükséges iratok:
- kitöltött jelentkezési lap
- érettségi bizonyítvány másolata
- államilag támogatott képzésben megszerzett
szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Jelentkezés lap az iskola honlapjáról letölthető, illetve az
iskola adminisztrációján kérhető.
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