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Érettségi követelmények:
Kettõt kell választani: matematika és biológia v. fizika v.
informatika v. történelem.
Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése:
gazdaságinformatikus
Szakfelelõs: Dr. Borgulya István egyetemi docens
Képzés célja:
A hosszú távú elõrejelzések szerint a szolgáltató szektorban az
informatikus szakemberek jelenlegi aránya a jövõben
megduplázódik. Az informatikai szakmákon belül is a
legfiatalabb szakterület, a gazdasági informatika lesz a
legdinamikusabb.
A
gazdaságban
a
versenyképesség
követelménye, az intézményi szférában a szolgáltatás-központú
mûködés egyaránt gyorsan növekvõ igényt támaszt az üzleti,
irányítási, ügyviteli folyamatok informatikai támogatása iránt. Így
ugrásszerû keresletnövekedés várható az üzleti alkalmazásokat
fejleszteni és menedzselni képes szakemberek iránt. A
gazdaságinformatikus szak sajátossága és elõnye, hogy ötvözni
képes a KTK-n hagyományosan és országosan is kiváló
minõsítéssel rendelkezõ üzleti képzéseit az ugyancsak elismerten
magas szintû TTK-s informatikai képzéssel.
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Általános felvételi tudnivalók: http://www.felvi.hu/felveteli
Bõvebb felvételi információk: http://felveteli.ttk.pte.hu
Képzési jellemzõk:
A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), PTE-KTK
(7622 Pécs, Rákóczi út 80.)
A foglalkozások formája: elõadás, gyakorlat
A kiadványban szereplı adatok tájékoztató jellegőek!

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint (heti
mintegy 24 kontaktóra)
Fõbb tárgyak:
Természettudományi alapismeretek, gazdasági/társadalmi és
humán ismeretek, rendszertechnika modul, szoftvertechnika
modul információrendszer modul, differenciált szakmai modul
(döntéstudomány)
Szakirányok és specializációk:
Választható szakirány: döntéstudomány (kötelezõ)
Elhelyezkedési lehetõségek:
Az informatika és az üzleti tudományok önmagukban is széles
körben
kínálnak
elhelyezkedési
lehetõségeket.
Ezek
kombinációja megsokszorozza az esélyeket. Ilyen szakembereket
az üzleti vállalkozások és intézmények egyaránt széles körben
igényelnek.
További információk / Megjegyzés:
A képzésrõl további információ a Matematikai és Informatikai
Intézet honlapján található:
http://www.ttk.pte.hu/mii/
Elérhetõségek:
PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://felveteli.ttk.pte.hu
PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-615
Fax: (72) 501-500/2477
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu

A kiadványban szereplı adatok tájékoztató jellegőek!

