
Bootcamp kurzusok és képzőhelyek kritériumrendszere 
 
 

Bootcamp típusú képzések általános jellemzői: 

 intenzív 

 rövid ciklusú  

 specializált  

 szakmai előképzettség nem szükséges  

 megszerzett tudás legalább junior fejlesztő vagy tesztelő munkakör betöltésére alkalmas 

 strukturált tanulás és egyéni munka együttesen, meghatározott mentorált óraszámmal 
és egyéni/otthoni munkával 

 gyakorlatorientált: learning by doing elemet is tartalmaz 

 hangsúlyos eleme a soft skill fejlesztés 

 csoporthoz dedikált szakmai és soft skill mentorok 

 full time és part time kurzus is lehet  

 a képzés hallgatói szerződés keretében történik  

 a hallgató tanúsítványt kap a képzés elvégzéséről 

 piaci alapon nyújtott képzés  

 választható garanciához kötött közreműködés munkahelyi elhelyezésre vonatkozóan a 
végzést követően. 

 

 

 

 
 



 „Az informatikai felnőttképzések IVSZ által végzett auditja olyan rövid ciklusú, intenzív programozói és informatikai szakmai  (tehát nem 
felhasználói) képzésekre terjed ki, amelyek gyakorlatorientált és a soft skillekre is kiterjedő módon az informatikai munkaerőpiac által elvárt 
tudásukról és készségeikről a képzés eredményességének kimeneti mérésekor számot adó szakembereket képeznek, és megfelelnek legalább 
az alábbi paramétereknek:…”  

 strukturált (kontaktórás) képzés és egyéni tanulás egyaránt szerepel benne 

 full time kurzus esetén  

o hossza min. 12 hét 

o strukturált munka min. 350 mentorált óra/kurzus 

o hetente min. 25 mentorált óra 

o hetente min. 10 óra egyéni munka 

o egyéni munka min. a mentorált órák 25%-a 

 part time kurzus esetén 

o hossza min. 24 hét 

o strukturált munka min. 450 mentorált óra/kurzus 

o hetente min. 10 mentorált óra 

o hetente min. 4 óra egyéni munka 

o otthoni egyéni munka min. a mentorált órák min. 25%-a. 

 a képzés elvégzéséről (kimeneti mérést követően) tanúsítványt kap a hallgató;  

 megszerzett tudás junior fejlesztő vagy -tesztelő munkakör betöltésére alkalmas  

 a képzés hallgatói szerződés keretében történik;   

 választható garanciához kötött közreműködés munkahelyi elhelyezésre vonatkozóan a végzést követően 

  



 
Képzés paramétere Paramétert miben vizsgáljuk Minimum érték 

Informatikai szakmai  igen / nem igen 

Időtartam  
full time 

part time 

 
hét 
hét 

 
min. 12 hét 
min. 24 hét 

Mentorált órák száma 
full time 

part time  

 
óra/kurzus 
óra/kurzus 

 
min. 350 óra/kurzus 
min. 350 óra/kurzus 

Intenzitás 
full time 

 
part time 

 

 
mentorált óra/hét 
mentorált óra/nap 
mentorált óra/hét 

 
min. 25 óra/hét 
min. 5 óra/nap 
min. 10 óra/hét 

Elvárt otthoni munka 
full time 

 
part time  

 
óra/kurzus 
óra/hét 
óra/kurzus 
óra/hét 

 
min. a mentorált órák 25%-a 
min. 10 óra/hét 
min. a mentorált órák 25%-a 
min. 4 óra/hét 

Egyéb készségek fejlesztése része-e a 
kurzusnak soft skill képzés? 

igen/nem igen 

Dedikált szakmai mentor van / nincs  van 
Dedikált soft skill mentor van / nincs van 

Bemeneti követelményként szakmai 
előképzettséget igényel-e 

igen / nem nem 

Kimenet fejlesztő / tesztelő / programozó junior fejlesztő / tesztelő / programozó 

Tanúsítvány kiadása igen / nem igen 

Választható elhelyezési garancia igen / nem igen 
Lehetséges finanszírozó 

 
állam 
résztvevő 
résztvevő cége 
kurzust támogató szponzor cég 
 

csak piaci alapon nyújtott kurzusok 
 

 


