DEBRECENI SZC
MECHWART ANDRÁS
GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA

SZAKKÉPZÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

19 08

Debrecen, Széchenyi utca 58.

SZAKIRÁNYÚ SZAKGIMNÁZIUMOT
VÉGZETTEK SZÁMÁRA AJÁNLOTT
1 ÉVES SZAKKÉPZÉSEINK
(NAPPALI TAGOZAT)

Az 1 éves szakképzés az előzetes szakirányú
tanulmányok beszámításával történik.
1 éves képzés keretében iskolánkban
megszerezhető szakmák:
Gépgyártástechnológiai technikus
(54 521 03)

Informatikai rendszergazda
(54 481 04)

Információk:
weblapon: www.mechwart.hu
e-mailben: kiss.albert@mechwart.hu
telefonon: 52/413-499
személyesen az iskola adminisztrációján: Debrecen, Széchenyi u. 58.

-2-

TÁJÉKOZTATÓ
1 éves Gépgyártástechnológiai technikus képzésről
Szakma megnevezése:
Gépgyártástechnológiai technikus (azonosító szám: 54 521 03)
Témakörök:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Forgácsolási alapismeretek
Gyártástervezés és gyártásirányítás
Szerszámgépek karbantartása
CNC alapismeretek,
CNC programozás
CNC gyártás
CAD rajzolás és alkalmazás
Irányítástecnika
Szereléstechnológia

Beiskolázási adatok:
o keretszám: 68 fő (2 osztály)
o képzési idő: 1 év / 32 hét
o heti óraszám: 35 óra (1 osztályfőnöki, 34 szakmai óra)
Belépési feltételek:
o Gépészeti szakmacsoportos alapozó képzés, vagy megfelelő gépészeti képzés
o Sikeres érettségi vizsga és törvényben előírt életkor
o Jelentkezési lap kitöltése, bizonyítványok másolata
o Egészségügyi alkalmasság (vizsgálat várhatóan 2017. augusztusában)
Előnyök:
o 1 éves képzés, mert beszámításra kerülnek a
9-12. évfolyamok alapozó tantárgyai
o Iskolarendszerű képzés, államilag finanszírozott
o Tanulói jogviszony (családi pótlék,
diákigazolvány)
o Gyakorlatorientált képzés
o Korszerű technológiák elsajátítása (CNC, PLC)
o Az 54-es azonosítószám (emelt szintű
szakképesítés) miatt többletpont a felsőoktatási felvételi pontokhoz
o Szakirányú továbbtanulás esetén szakmai tárgyakhoz erős alap
o Szakmai tanulmányi versenyek lehetőségei
o Ösztöndíj és szakmai együttműködés lehetősége vállalatokkal
o Europass (idegen nyelven kiállított) bizonyítvány-kiegészítő
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TÁJÉKOZTATÓ
1 éves Informatikai rendszergazda képzésről
Szakma megnevezése:
Informatikai rendszergazda (azonosító szám: 54 481 04)
Témakörök:
o
o
o
o

Hálózati operációsrendszerek (Windows, Linux)
Hálózati ismeretek
Hálózatbiztonság
Hálózatok tervezése és konfigurálása

Beiskolázási adatok:
o keretszám: 68 fő (2 osztály)
o képzési idő: 1 év / 32 hét
o heti óraszám: 35 óra (1 osztályfőnöki, 34 szakmai
óra)
Belépési feltételek:
o Informatika szakmacsoportos alapozás, vagy
megfelelő informatikai képzés
o Sikeres érettségi vizsga és törvényben előírt
életkor
o Választott érettségi tárgy: Informatikai
alapismeretek vagy Informatika
o Jelentkezési lap kitöltése, bizonyítványok másolata
Előnyök:
o 1 éves képzés, mert beszámításra kerülnek a 9-12. évfolyamok alapozó
tantárgyai
o Iskolarendszerű képzés, államilag finanszírozott
o Tanulói jogviszony (családi pótlék, diákigazolvány)
o Gyakorlatorientált képzés
o Korszerű technológiák elsajátítása (CISCO R&S, WLAN, VoIP)
o CISCO tanúsítványok megszerzésének lehetősége
o Az 54-es azonosítószám (emelt szintű szakképesítés) miatt többletpont a
felsőoktatási felvételi pontokhoz
o Szakirányú továbbtanulás esetén szakmai tárgyakhoz erős elméleti és
gyakorlati alapozás
o Szakmai tanulmányi versenyek, nemzetközi versenyek lehetőségei
o ECDL bizonyítvány
o Europass (idegen nyelven kiállított) bizonyítvány-kiegészítő
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GIMNÁZIUMOT ÉS
NEM SZAKIRÁNYÚ SZAKGIMNÁZIUMOT
VÉGZETTEK SZÁMÁRA AJÁNLOTT
2 ÉVES SZAKKÉPZÉSÜNK
(NAPPALI TAGOZAT)

2 éves képzés keretében iskolánkban
megszerezhető szakma nappali tagozaton:

Informatikai rendszerüzemeltető
(54 481 06)

az IT Services Hungary
által támogatott képzésű osztály

Információk:
weblapon: www.mechwart.hu
e-mailben: kiss.albert@mechwart.hu
telefonon: 52/413-499
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 új szakképesítés)
Képzés ideje:
o keretszám: 34 fő (1 osztály)
o képzési idő: 2 év / 36+31 hét
o heti óraszám: 35 óra (4 szakmai idegen nyelv, 31 szakmai óra)
Belépési feltételek:
o Sikeres érettségi vizsga és törvényben előírt életkor
o Jelentkezési lap kitöltése, bizonyítványok másolata
A képzés várható főbb témakörei:
o Információtechnológiai alapok
o Adatbázis- és szoftverfejlesztés
o Hálózati ismeretek
o Hálózati operációs rendszerek
o IT hálózat biztonság
o Munkahelyi egészség és biztonság
o Elektronika, digitális technika
o Munkaszervezési ismeretek
Előnyök:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iskolarendszerű képzés, államilag finanszírozott
Tanulói jogviszony (családi pótlék, diákigazolvány)
Gyakorlatorientált képzés
Korszerű technológiák elsajátítása (CISCO R&S, WLAN, VoIP)
CISCO tanúsítványok megszerzésének lehetősége
Az 54-es azonosítószám (emelt szintű szakképesítés) miatt többletpont a
felsőoktatási felvételi pontokhoz
Szakirányú továbbtanulás esetén szakmai tárgyakhoz erős elméleti és
gyakorlati alapozás
Szakmai tanulmányi versenyek, nemzetközi versenyek lehetőségei
ECDL bizonyítvány
Europass (idegen nyelven kiállított) bizonyítvány-kiegészítő
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A jelentkezés határideje
minden nappali rendszerű szakképző osztály
esetén:
2019. április 29.
(pótjelentkezés: 2019. július 29-ig, és 2019. augusztus 23-ig)

szükséges iratok:
- kitöltött jelentkezési lap
- érettségi bizonyítvány másolata
- középiskolai bizonyítvány másolata (1 éves képzés
esetén)
Jelentkezés lap az iskola honlapjáról letölthető, illetve az
iskola adminisztrációján kérhető.

19 08
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FELNŐTTOKTATÁS KERETÉBEN
MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK:
(INGYENES 2. SZAKKÉPESÍTÉSKÉNT IS)
ISKOLARENDSZERŰ ESTI TAGOZAT:

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS (54 521 03)
2 éves esti tagozatos képzés
minden tanítási héten 3 délután (a pontos beosztás a jelentkezők létszámának
ismeretében történik)

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (54 481 06)
2 éves esti tagozatos képzés
minden tanítási héten 3 délután (kedd, csütörtök, péntek)

CNC GÉPKEZELŐ (35 521 01)
1 éves esti tagozatos képzés
minden tanítási héten 3 délután (a pontos beosztás a jelentkezők létszámának
ismeretében történik)

A jelentkezés határideje esti tagozatra:
2019. augusztus 23.
szükséges iratok:
-

kitöltött jelentkezési lap
2 éves, érettségire épülő képzés esetén érettségi bizonyítvány másolata
CNC gépkezelő képzés esetén megfelelő szakképesítést igazoló bizonyítvány
már megszerzett szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata

Jelentkezés lap az iskola honlapjáról letölthető, illetve az iskola adminisztrációján kérhető.
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