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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ
A középiskolából kilépve a diákok azzal az
elhatározással kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, hogy az ott töltött évek alatt eljussanak a jelenleg elérhető ismeretek határáig. Ez azonban nem is olyan egyszerű
feladat, hiszen a tudomány és technológia
rendkívül gyorsan fejlődik.
Karunk elsődleges célkitűzése éppen
ezért az, hogy ehhez a kezdeti elhatározáshoz hozzáadja azt a szükséges alaptudást, és biztosítsa azon képességek megszerzését, amellyel fiatal diplomásaink
hosszú távon is sikeresek lehetnek a XXI.
században. Ehhez újszerű és rendkívül
mély alap-, valamint hatékony gyakorlati
képzést biztosítunk hallgatóink számára.
Az időtálló elméleti alapokon nyugvó, a
legújabb technológiákat is megismertető
szaktárgyi oktatás, valamint a készségszintű ismereteket adó gyakorlati képzés segíti hallgatóinkat a tanult ismeretek alapos
megértésében és elsajátításában.

Karunk ugyanakkor nem csupán oktatási, de kutatási-technológiai központ is. A
magyar tudományos élet és műszaki fejlesztés legjobb hagyományaira és néhány
nemzetközi innovációs központra építve
alkalmazzuk a „tanítva-kutatva-fejlesztve”
módszert, illetve életmódot, amely az intenzív tanulás, a tudományos kutatás, az
innováció és az egymás iránti figyelmesség
szintézisével valósul meg. Mindehhez oktatóink Nyugat-Európa és az Egyesült Államok egyetemein töltött hosszabb idejű
tudományos és oktatási munkatapasztalata is nagyban hozzájárul.
Minden érdeklődőt hívok erre az intellektuális kalandra: a természet megismerésére, a tudományos kérdések megválaszolására és az igazság keresésére!
Dr. Iván Kristóf
dékán

Veled tervezzük a jövőt!
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A KAR BEMUTATÁSA
Pázmány Péter Katolikus Egyetem - KIEMELT EGYETEM
Információs Technológiai és Bionikai Kar
Az ITK modern, letisztult stílusú épülete Budapesten a Corvin sétány tőszomszédságában
található. A környék dinamikusan fejlődik, nagy léptekkel folyik a városrész megújítása, komoly innovációs fejlesztésekkel, beruházásokkal. Karunk igen közel helyezkedik el fontos
szakmai partnereink, a Semmelweis Egyetem és az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének épületeihez, lehetővé téve a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara az informatikát és az élettudományokat egyedülállóan ötvöző oktatási és kutatási központ, ahol
a jövő tudományterületeinek és iparágainak mérnökeit képezzük. A többféle tudományterület összekapcsolása révén rendkívül sokoldalú képzést nyújtunk, lehetővé téve, hogy
hallgatóink a ma elérhető tudományos tudás legszélesebb spektrumát ismerhessék meg.
Mivel az ITK képzései nemzetközi szinten is egyedülállónak számítanak, s hallgatóink számos területen és tudományágban kipróbálhatják magukat, a diploma megszerzése után
elhelyezkedési esélyeik kiemelkedően jókká válnak.
Munkánk során az alapító dékánunk, Roska Tamás (1940-2014) által megalapozott kiváló
tudományos és oktatási színvonalat teljesítjük ki és garantáljuk.
Karunkon az ember, mint érték központi jelentőséggel bír a tudományos munkában, az
oktatásban és a mindennapi kapcsolatokban egyaránt, s emiatt komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink számára támogató, baráti közösséget is biztosítunk, ahol
a diákok megkapják azt a figyelmet, amely személyes fejlődésükhöz szükséges, hogy az
itt kapott ismeretek birtokában szabadon és önállóan alkothassanak. Az egyetemünkön
kialakult kapcsolatok a munka világába is elkísérnek, hiszen hallgatóink az ITK szakmai
és baráti közösségének az egyetem elvégzése után is részesei maradhatnak az egyetem
alumni-szövetségén keresztül.
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ALAPKÉPZÉSEINK
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Érettségi követelmény

Szak

Képzési rendszerünk első állomása az alapképzés, vagyis a BSc (Bachelor of Science) fokozat megszerzése. A három és fél éves oktatás során a hallgatók szilárd szakmai elméleti
alapokat kapnak, de megtanítjuk nekik azt is, hogyan kell a megszerzett ismereteket a gyakorlatban alkalmazni. Ezzel a tudással a diákok biztos alapokkal indulhatnak a mesterképzés felé.
Képzés időtartama: 7 szemeszter (3,5 év)
Megszerzendő kreditek: 210 kredit

Szak

Év

Túljelentkezés

Pontszám

Felvettek száma
(fő)

Mérnökinformatikus
BSc

Minden képzésünk nappali munkarendben indul; állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt.

2015

7,4

347

72

2016

6,0

330

89

2017

10,5

358

73

2018

7,8

365

76

2015

4,5

398

93

2016

4,8

421

103

2017

4,0

410

102

2018

4,0

411

101

Molekuláris bionika
mérnöki BSc
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Középszinten

Mérnökinformatikus
BSc

és

vagy

Molekuláris bionika
mérnöki BSc

és

vagy

biológia

fizika

informatika

Emelt szinten AJÁNLOTT
és / vagy

és / vagy

matematika

kémia

Nagyon fontosnak tartjuk a magas szintű angol nyelvtudást, ennek érdekében az ötödik
félév mindkét alapképzésünkön angol nyelven folyik. Ezzel is elősegítjük, hogy hallgatóink
a szakmai nyelvet már tanulmányaik során a lehető legmagasabb színvonalon sajátíthassák
el, illetve a későbbiekben sikerrel álljanak helyt nemzetközi színtéren is. Mesterképzéseink
angol nyelvűek.
Az idegen nyelven zajló oktatás mellett hallgatóink többféle szintű és jellegű, térítésmentes angolóra segítségével mélyíthetik el nyelvtudásukat tanulmányaik alatt.

Pázmány ITK

12

Mérnökinformatikus BSc

13

Veled tervezzük a jövőt!

Molekuláris bionika mérnöki BSc

Képzési terület: informatika
A képzés kezdete: őszi félév

Képzési terület: műszaki
A képzés kezdete: őszi félév

A karon folyó képzés több olyan tudományterületbe nyújt betekintést, ahol az informatika eddig ismeretlen, izgalmas kihívásokkal találkozik. Ilyenek például ember és gép kapcsolata, a párhuzamos számítások, a humán nyelvtechnológia vagy a mikro- és nanoelektronika világa.

A PPKE ITK molekuláris bionika-képzése egy rendkívül gyosan fejlődő és teljesen új, forradalmi lehetőségeket rejtő szakterületet képvisel hazánkban. A biológiai, a molekuláris
fizikai-kémiai és a számítástechnikai tudományok határterületén elhelyezkedő, az élőt és
az élettelent összekapcsoló képzés olyan területek felé mutat új utakat, mint a személyre
szabott orvoslás, a hordozható diagnosztikai eszközök, vagy a nanotechnológia alkalmazása a gyógyításban. A képzésre azokat a tehetséges fiatalokat várjuk, akik széleskörű természettudományos érdeklődéssel rendelkeznek, amelyet az emberi életminőség javításának
valamely területén kívánnak kamatoztatni.

A mérnökinformatikus képzés keretében hazánkban egyedülálló módon oktatjuk a legmodernebb hardverek és a VLSI integrált áramkörök tervezését is.
Hallgatóink a „hagyományos” informatika mellett az élő szervezetek információtechnikáját
is elsajátítják, és akár több ezer processzoros gépeket is tervezhetnek.
Az elméleti oktatás mellett különösen nagy hangsúlyt helyezünk a magas óraszámú, széles
körű gyakorlati, laboratóriumi képzésre is. Mindennek eredményeképpen végzős hallgatóink egy nagyon megbízható, piacképes és rendkívül magas szintű tudás birtokosai lesznek, ami jelentősen növeli elhelyezkedési lehetőségeiket.
Választható specializációk:
Infobionika, érzékelő számítógépek és robotok témacsoport
Mikroelektronika és infokommunikáció témacsoport
Szoftver- és nyelvtechnológia témacsoport

A Semmelweis Egyetemmel közös képzés négy alapvető tudományágra épül:
molekuláris biológia;
elektromágnesesség a nanométer- és mikrontartományban;
számítástechnikai-elektronikai alapok;
neurobiológia.
A Molekuláris bionika mérnöki BSc szerves folytatását jelentik az angol nyelvű Info-bionika
mérnöki MSc, illetve az Orvosi biotechnológia MSc képzéseink.
Az itt végzett hallgatók egyaránt otthonosan mozognak az élő és élettelen természettudományok és az informatika-elektronika világában is. Elhelyezkedhetnek az orvosi műszergyártás, a molekuláris diagnosztika, a bioprotézisek, a képalkotó berendezések (pl. fMRI,
CT), a bio- és nanotechnológia, illetve a rokon iparágak területén, valamint más kapcsolódó területeken (pl. gyógyszeripar, környezet- és közegészségvédelem, katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, stb.).
A kar kis létszáma, a nemzetközi kutatások élvonalában folyó együttműködések, nemzetközi hírű oktatói gárdánk, a kiválóan felszerelt új laboratóriumok, a hallgatókra való személyes odafigyelés és az egyetem humánus, családias légköre olyan többlet, amely kiemeli a
kart a hazai felsőoktatási intézmények közül, s a munkaerőpiacon jelentős előnyhöz juttatja
a nálunk végzett hallgatókat.
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MESTERKÉPZÉSEINK
Az alapképzésen rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a képzés végére
hallgatóink 100 százalékig biztos alaptudással rendelkezzenek. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy ezt a tudást még érdemes és kell is bővíteni ahhoz, hogy diákjaink valóban
elmélyítsék ismereteiket, és hosszú távon is fel tudják venni a versenyt a munkaerőpiacon,
mert bár a cégek készségesen fogadják a BSc diplomásokat, ez (főleg a bionikai területen)
csak az MSc képzéssel együtt ad teljes, mindenre kiterjedő szakmai tudást. Ezért javasoljuk
mindenkinek mesterképzéseinket.
A Karon indított mesterképzések elvégzésével a hallgatók a már korábban megszerzett
alapokra építve olyan elméleti tudást és gyakorlati képességeket szerezhetnek, amelyek
révén képessé válnak kutatásokban való részvételre és könnyedén, nagy magabiztossággal helyezkedhetnek el olyan cégeknél, ahol kiemelkedő tudásuk révén rendkívül komoly
sikereket és eredményeket érhetnek el. A mesterképzések, később pedig a kar doktori
iskolájának hallgatójaként rendkívül izgalmas tudományos kutatások, fejlesztések (ma még
csak sci-fi filmekben látható bioprotézisek, implantátumok, diagnosztikai és robotikai eszközök) részesei lehetnek.
Képzés időtartama: 4 szemeszter (2 év)
Megszerzendő kreditek: 120 kredit
Mesterképzéseink angol nyelven folynak. A felvételhez legalább középfokú,
komplex angol nyelvvizsga szükséges.
Választható szakok:
Mérnökinformatikus MSc (szeptemberi és februári indulással)
Info-bionika mérnöki MSc (szeptemberi és februári indulással)
Orvosi biotechnológia MSc (csak februári indulással)
Az angol nyelvű mesterképzéseken elsajátított szakmai nyelvi készségek komoly előnyt
jelentenek a szakirodalomban való eligazodás, illetve az elhelyezkedés és a szakmai kommunikáció során. A vonatkozó jogszabályok értelmében az angol nyelvű képzésben megszerzett diploma egyben felsőfokú angol nyelvvizsgának is minősül.
Az angol nyelvtudás elmélyítéséhez ingyenes angol nyelvoktatást kínálunk több szinten
és formában.
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DOKTORI KÉPZÉS
A mesterképzés elvégzése után hallgatóinknak lehetősége van arra, hogy tanulmányaikat
a kar multidiszciplináris doktori iskolájában folytassák további 2+2 évig. A kar doktori
iskolája három tudományágában (informatikai, villamosmérnöki és biológiai), az alábbi öt
programban kínál lehetőséget a korábban megszerzett ismeretek elmélyítésére, kutatásra:
1. Bionika, bioinspirált hullámszámítógépek, neuromorf modellek;
2. Kilo-processzoros chipekre épülő számítástechnika, érzékelő és mozgató
analogikai számítógépek, virtuális celluláris számítógépek;
3. Az elektronikai és optikai eszközök megvalósíthatósága, molekuláris és
nanotechnológiák, nanoarchitektúrák, nanobionika diagnosztikai
és terápiás eszközei;
4. Humán nyelvtechnológiák, mesterséges értés és távjelenlét;
5. Gépjármű fedélzeti navigációs rendszerek kutatása.
A doktori iskola hallgatói (50-60 doktorandusz) a Jedlik Laboratóriumban végzett kutatási
tevékenységük mellett az oktatásban is aktívan részt vesznek.
További információ: itk.ppke.hu/phd
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HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK
Miért ezt a Kart választottam?

Néhány éve
olvastam egy cikket a
természetbeli jelenségek műszaki
gyakorlatba való átemeléséről, a
bionikáról. Azóta nem kérdés számomra, hogy mivel szeretnék foglalkozni.
Egyértelmű volt, hogy ehhez az úthoz a
tökéletes választás a PPKE ITK. Hiszem,
hogy a bionika az orvostudomány
jövője, ami milliók életét
változtatja meg.
(D.F., BSc hallgató)

Az első érv a
mérnökinformatikus képzés mellett az volt, hogy szeretek
programozni, és mérnöki diplomával
könnyebben el lehet helyezkedni. Jelentkezésemben közrejátszottak a barátaim ajánlásai
és az, ami a nyílt napon elhangzott: hogy a
mérnökinformatikus és bionika mesterszak
között van átjárás. Mivel a bionika is érdekel,
jó dolognak tartottam, hogy később ebbe
az irányba is tudok továbbhaladni.
(K. Á., BSc hallgató)

Tanulmányaim
első félévében rendkívül sok
segítséget kaptam mind az oktatók
mind pedig a felsőbb éves hallgatók
részéről, akik közül jó néhányan az Animátor
Közösség tagjai is voltak, mely a kari tanulmányi és szociális életbe segített bevonni bennünket, elsőéveseket. Ennek hatására én is aktív
tagja lettem a Közösségnek és a HÖK Külügyi
Bizottságának is, ahol a hozzánk érkező
külföldi vendéghallgatóknak szeretnénk
ugyanezt a “Welcome” érzést átadni.
(K. P., MSc hallgató)

Hova tovább?

Már itthon is
rengeteg cég foglalkozik
bionikával, a mérnökinformatikus
pedig az egyik legkeresettebb végzettség. Viszont ami számomra különösen vonzó,
hogy az egyetem számtalan külföldi kapcsolattal
rendelkezik, melynek köszönhetően kint is lehet
kutatni vagy folytatni a tanulmányokat, illetve
külföldi piacon lehet munkát keresni. A bionika
területe teljesen új és innovatív, azok számára a
legvonzóbb, akik valami újat akarnak alkotni,
részt akarnak venni egy új ipar születésében.
A kar pedig remek lehetőségeket biztosít
erre a személyes fejlődésre.
(T. B., MSc hallgató)

Mindenkinek
csak ajánlani tudom a
Kart alapképzésre és mesterképzésre egyaránt. Nem csak
azért, mert kiváló oktatók tanítanak
a Karon, akik tudásukat szívvel és lélekkel adják át az új nemzedéknek,
hanem a közösség és
a hangulat miatt is.
(H. B., MSc hallgató)

Magyarországon
is kiváló lehetőségek vannak Akadémiai területen, többek
között az agykutatás vagy a molekuláris
diagnosztika területén világszinten élen
járnak a magyar kutatócsoportok, de a
környező fejlett országokban is sok biotechnológiai cég tevékenykedik, ahol
a lehetőségek tárháza szinte végtelen. (NK. E., PhD hallgató)
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SZAKMAI GYAKORLAT
A PPKE ITK-n a kutatás-fejlesztést és az oktatást szerves egységben képzeljük el. Szoros
együttműködést valósítottunk meg különféle akadémiai és ipari partnerekkel, akik amellett, hogy erőteljesen támogatják karunkat (versenyek és rendezvények szponzorálása,
kurzusok indítása, laborfejlesztések támogatása), színvonalas szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosítanak hallgatóinknak.
Lehetséges cégek
a mérnökinformatikus
képzések esetén:
Bosch
EDMdesigner
EPAM
Ericsson Hungary
Evopro
GE Healthcare Hungary
IBM
Microchip Technology
Morgan Stanley
NNG Kft.
Nokia Smart Solution
OptoForce Ltd.
Prezi
Shapr3D

Lehetséges cégek
a bionika mérnöki
képzések esetén:
3DHISTECH Ltd.
77 Elektronika Kft.
Femtonics Ltd.
GE Healthcare Hungary
Innomed Medical Zrt.
Mediso Medical Imaging Systems Kft.
Mindtech Solutions
Omixon Biocomputing Kft.
Oncompass Medicine Hungary Kft.
Oncotherm Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
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Kutatóintézetek:
MTA Természettudományi Kutatóintézet (TTK)
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
Szegedi Biológiai Központ (SZBK)
Büszkék vagyunk rá, hogy végzett hallgatóink igen gyakran éppen annál a cégnél helyezkednek el, ahol korábban szakmai gyakorlatukat töltötték – ez egyértelmű visszaigazolása
annak, hogy a cégek elégedettek a tőlünk érkező gyakornokokkal.
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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR
A Tudományos Diákkör keretei között működő tehetséggondozó műhely a legnagyobb
hangsúlyt az egyéni munkára fekteti, hiszen a tehetség önmagában nem elég: az elhivatottság, a kitartás és a szorgalom nélkülözhetetlen a sikerhez. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a
közösségi munkát is, éppen ezért rendszeresen tartunk ötletbörzéket, megvitatva a lehetséges új kutatási, fejlesztési, tanulási irányokat.
A kar aktívan támogatja a hallgatók tudományos fejlődését. Ennek egyik eredménye, hogy
sok, a karon végzett mérnök doktoranduszként folytathatja a munkát kutatási témáján.
A kar kis méretéhez képest hallgatóink kiemelkedő létszámban és nagy sikerrel vesznek
részt a kari TDK, illetve az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK):
rendszeresen érnek el helyezéseket, vagy kapnak díjakat dolgozataikra. Hallgatóink eddig
az Informatika-tudományi, Műszaki tudományi, Biológiai, Orvos- és egészségtudományi
szekciókban vettek részt. Az utóbbi három OTDK-n Karunk minden alkalommal 21-22
dolgozattal képviseltette magát, ami nagyon szép teljesítménynek mondható, hiszen az
átlagos hallgatói létszámunk mindössze 580 fő. A fent említett dolgozatokból az alábbi
eredmények születtek:
XXXI. OTDK (2013): 11 dolgozat kapott valamilyen helyezést, ebből 3 db első helyet.
6 db pedig különdíjban részesült.
XXXII. OTDK (2015): 8 dolgozat kapott valamilyen helyezést, ebből 5 db első helyet.
7 db pedig különdíjban részesült.
XXXIII. OTDK (2017): 8 dolgozat kapott valamilyen helyezést, ebből 6 db első helyet. 6
db pedig különdíjban részesült.
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VERSENYEK ÉS
PONTVELÜNK PROGRAM
A tehetséges hallgatóknak külön felkészítőket tartunk a különböző tanulmányi versenyekre, amelyeken mind csapatban, mind egyénileg igen jó helyezéseket szoktak elérni (pl.
Hajós György Országos Matematikaverseny).
A PontVelünk programunk lényege, hogy felkeltsük a középiskolás diákok érdeklődését
a matematikai, természettudományi, informatikai, illetve műszaki pályák iránt, valamint,
hogy a középiskolai órákon megszerzett elméleti tudás jelentőségét és gyakorlati felhasználását szemléletes, kreatív módon érthessék meg, s ezáltal a tankönyvek ismeretanyaga
izgalmas valósággá válhasson számukra.
Bár természetesen annak örülnénk a legjobban, ha minél több középiskolás a mi intézményünket választaná, az ország bármely természettudományi, informatikai, műszaki illetve
matematikai képzésére való sikeres bekerüléshez segítséget nyújtunk!
A PontVelünk program keretében saját rendezésű versenyeket és táborokat is tartunk:
BeeSmarter: mobil programozó és designer csapatverseny
(beesmarter.itk.ppke.hu)
Bionika akadályverseny: egész napos csapatverseny biológiai, informatikai,
kémiai, fizikai feladatokkal (akadalyverseny.itk.ppke.hu)
CodeCamp: mobil programozó tábor és verseny (codecamp.itk.ppke.hu)
Programozz környezettudatosan: energiahatékony és környezettudatos
algoritmusok fejlesztése (progverseny.itk.ppke.hu)
Robotika / Matematika nyári tábor: programozó vagy matematikai témájú
tábor (nyaritabor.itk.ppke.hu)
További információk:
PontVelünk program
(pontvelunk.hu).

Pázmány ITK
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Pázmányos diákként óriási előnyt jelent, hogy az egyetem külföldi kapcsolatai igen szerte
ágazóak. Íme, néhány példa olyan partneregyetemekre, ahová hallgatóink ösztöndíjat szerezhetnek:
Ausztria
University of Applied Sciences FH Campus WIEN
Belgium
Bulgária

KU LEUVEN
Technical University of SOFIA

Észtország
TalTech University
Finnország
TAMPERE University of Technology
Franciaország
Université de BORDEAUX
EPITECH PARIS
Institut Supérieur d’Électronique de PARIS
Université - TOULOUSE III - Paul Sabatier
Hollandia
Radboud University NIJMEGEN
Lengyelország
Jagiellonian University in KRAKOW
Adam Mickiewicz University Faculty of Biology POZNAN
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Németország
Technische Universität DRESDEN
Technische Universität MÜNCHEN
Olaszország
Universitá degli Studi di CAGLIARI
Universitá degli Studi di SIENA
Politecnico di TORINO
Portugália
Universidade Católica Portuguesa LISBON
Románia
Universitatea Politehnica din BUCHAREST
Universitatea Babes-Bolyai CLUJ-NAPOCA
Universitatea din ORADEA
Universitatea Politehnica TIMISOARA
Spanyolország
Ramon Llull University, BARCELONA
Universidad de Deusto, BILBAO
Universidad Autonoma de MADRID
Universidad CEU San Pablo, MADRID
Szlovénia
University of LJUBLJANA
Törökország
Işık University, ISTANBUL
ISTANBUL Technical University
Japán
USA

National Institute of Technology, TOYAMA College
Berkeley University of CALIFORNIA
University of NOTRE DAME
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HALLGATÓI ÉLET
ÍZELÍTŐ RENDEZVÉNYEINKBŐL
Gólyanapok
Ezen a programsorozaton találkoznak először a leendő évfolyamtársak. Csoportjaik vezetői felsőbb éves hallgatók, akik a Gólyanapok során sok jó tanáccsal szolgálnak annak
érdekében, hogy a gólyák minél könnyebbek vegyék az akadályokat. A csoportvezetők
közül néhányan a szorgalmi időszakban (főleg az első félévben) is csoportjaikkal maradnak, és segítik az első éveseket, bármilyen problémával forduljanak is hozzájuk. Karunkon sikerült a gyakorlatban is megvalósítani azt az elvet, hogy a gólyaprogramok valóban
az ismerkedésről, a barátságok és esetleg a jövőbeli munkakapcsolatok kialakításáról, a
felhőtlen közös szórakozásról szóljanak. A sok játékos programnak, akadályversenynek,
közösen megoldandó feladatnak az a célja, hogy a tanulmányi csoportok megtanuljanak
együtt dolgozni, s a következő pár évben már a felsőbb évesek segítsége nélkül, egymásra
támaszkodva és egymástól segítséget kérve is jól tudjanak teljesíteni az egyetemen.
Gólya hétvége
Év közben sem unatkoznak a gólyák, hiszen az első „sokk” után, az őszi szünetben
újabb program következik: a hallgatók
három napot töltenek el együtt vidéken,
hogy minél több évfolyamtárssal ismerkedhessenek meg.
Pázmány-nap
Ősszel ünnepeljük egyetemünk névadóját, amikor ünnepélyesen megkoszorúzzuk Pázmány Péter érsek szobrát, majd az
épület egy hatalmas akadálypályává változik, ahol egymás ellen küzdenek oktatók,
munkatársak és hallgatók.

Gólyatábor
Aggodalomra semmi ok, a jól megérdemelt
„rendes” gólyatábor sem marad el azoknak, akik túljutottak az első év akadályain!
Strandolás, számháború, akadályversenyek,
esti karaoke, kvíz, tánc és egyéb programok
teszik változatossá ezt a júliusi öt napot a
Balaton partján.
π-knik
Az őszi és tavaszi félévben szalonnázást tartunk Hűvösvölgyben ahol játékokkal, jóleső
beszélgetésekkel töltjük az időt.
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IRZEN
IRodalmi és ZENei estünk egy olyan tavaszi program, amelyen mindenki megmutathatja rejtett tehetségét vetélkedő
formájában, A közönség élményekkel, a
legjobb előadók pedig értékes nyereményekkel gazdagodnak.
Állásbörze
Az Offline day keretében megrendezett
Állásbörze célja, hogy segítsük hallgatóink elhelyezkedését a munkaerőpiacon.
A diákok megismerkedhetnek bionikai és
informatikai cégek képviselőivel, állásajánlataival, és feltehetik nekik kérdéseiket.

Veled tervezzük a jövőt!

Önlab börze
Félévente rendezzük meg az Önálló labor
témabörzét, amelynek célja, hogy segítsük a hallgatókat szakdolgozatuk témájának kiválasztásában, akik a rendezvényen
megismerhetik az aktuálisan választható
témákat és beszélgethetnek a témát kiíró
oktatókkal is.

Pázmány ITK

26

27

Veled tervezzük a jövőt!

KÖZÖSSÉGEK

…ÉS AMIRŐL MÉG NEM VOLT SZÓ: SPORT, KULTÚRA, MENZA

Animátor Közösség (AK)
Az AK célja és feladata az elsőévesek beavatása az egyetemi élet rejtélyeibe. Minden tanulócsoportnak van 3-4 animátora, akikkel eleinte sűrűbben beszélgetnek, megvitatják
az egyetemen felvetődő kérdéseiket, problémáikat. Az animátorok mindig a hallgatók
rendelkezésére állnak, bármivel fordulhatnak hozzájuk. A második félévben inkább rendezvények szervezéséből áll a munka, amelybe már az elsőévesek is bekapcsolódhatnak.
Az AK rendszeresen szervez filmklubot, színházlátogatást és mindenféle más kulturális és
szabadidős programokat.

Sportolási lehetőségek, szabadidős tevékenységek
Karunk saját tornateremmel és edzőteremmel rendelkezik. BSc képzésen összesen két félévben, MSc képzésen egy féléven át kötelező testnevelés tárgyat teljesíteni, ám mindenkit
biztatunk arra, hogy minél gyakrabban vegye igénybe a sportolási lehetőségeket. Az igen
színes hagyományos sportkínálat mellett (röplabda, floorball, foci, pingpong, kosárlabda,
stb.) lehetőség van gyógytestnevelésre, valamint esztétikus testképzés végzésére is. A hallgatók szervezett téli és nyári túrákon, valamint sítáborokban is részt vehetnek.

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
A választás útján szerveződő Hallgatói Önkormányzat látja el a hallgatói érdekek képviseletét a kari vezetésben, illetve koordinálja a különféle hallgatói szabadidős programokat
és tevékenységeket. Karunkon hagyományosan erős a hallgatói érdekképviselet, ami mellett a HÖK aktívan tevékenykedik a kari társadalmi és kulturális élet különféle színterein is.
További információk: hok.itk.ppke.hu
Énekkar
A PPKE ITK Énekkara 2005-ben alakult, repertoárján változatos művek szerepelnek, a
klasszikus daraboktól a népdalokon át a spirituálékig. Az egyetem falain belül az évnyitón,
diplomaosztón, illetve a karácsonyi és az év végi koncerten lépnek fel.

Könyvtár
A kar könyvtárában megtalálható minden olyan a tanulmányokat segítő tudományos szakés tankönyv, illetve szakirodalom, amelyre a hallgatóknak képzésük során szükségük lehet.
Étkezési lehetőségek
A karnak saját menzája és büféje van, a környéken pedig több kifőzde és gyorsétterem
található.
Makerspace
A MakerSpace olyan közösségi alkotóműhely, ahol kreatív energiákkal teli hallgatóink
megvalósíthatják ötleteiket. További célunk egy alkotóközösség kialakítása, ahol a hallgatók egymást segítve és mentoraik útmutatását figyelembe véve tudják saját projektjeiket
elkészíteni.
További információk: makerspace.itk.ppke.hu

Pázmány ITK
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KOLLÉGIUM
Karunknak saját tulajdonú kollégiuma nincs, ugyanakkor sok olyan intézménnyel állunk
kapcsolatban, amelyek szívesen fogadják az ITK hallgatóit.
Ezek közül a legfontosabbak:
Hospitalitas Irgalmasrendi Szakkollégium (fiúkollégium)
A kollégium 23 férőhelyes, a szobák többsége kétágyas. A szálláshoz háromszobánként
fürdőszoba, valamint konyha-étkező is tartozik. A kollégiumban lehetősége van mosásra,
vasalásra és ruhaszárításra. A kollégium egész területén ingyenes a wifi-szolgáltatás.
A kollégiumi díj szobamérettől függően változó, az átlagos díj kb. 23.000 Ft/hó.
Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó utca 54.
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ÖSZTÖNDÍJAK
Alaptámogatás
Alaptámogatásban azok az első államilag támogatott aktív félévükre beiratkozó
hallgatók részesülhetnek, akik a kiemelten
rászoruló csoportok valamelyikébe tartoznak. Az ösztöndíjat a hallgatónak kell
megpályáznia. A juttatás összege évrőlévre változhat, BSc képzésen várhatóan
havi 12.000 Ft, MSc képzésen havi 18.000
Ft, öt hónapon keresztül.

Jézus Szíve Népleányai Egyetemi Szakkollégium (leánykollégium)
A kollégium két emeleten 25 férőhelyes, az elhelyezés kétszobás apartmanokban történik,
a szobák többsége kétágyas. Minden apartmanban van fürdőszoba. Étkezésre három teakonyha áll rendelkezésre. Az épület alagsorában mosógép, valamint vasalási és ruhaszárítási lehetőség vehető igénybe. Minden szobában található díjmentesen használható wifi.
A kollégiumi díj kb. 24.000 Ft/hó.
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 14.

Rendszeres szociális ösztöndíj
A rendszeres szociális ösztöndíj az államilag
támogatott képzésben résztvevő hallgatók
szociális helyzete alapján biztosított juttatás. Az ösztöndíjat a hallgatónak
kell megpályáznia.

Isteni Szeretet Leányai szerzetesközösség kollégiuma
Az Isteni Szeretet Leányai szerzetesközösség kollégiumát Budapesten két épületben működteti. A hallgatók 2-3-4 fős szobákban laknak. Az épületekhez tanulóhelyiség, konyha,
mosoda, kert is tartozik. A két kollégiumban ingyenes wifi-hozzáférés van. A kollégiumba
a katolikustól eltérő vallásúak felvételéhez lelkészi ajánlás szükséges.
A kollégiumi díj kb. 20.000 Ft/hó.
Cím: 1094 Budapest, Viola u. 32. és 1163 Budapest, Sasvár u. 25.

Gólya ösztöndíj
A Gólya ösztöndíjat az államilag támogatott alapképzésüket megkezdő,
kiemelkedő
felvételi
eredménnyel rendelkező hallgatók nyerhetik el.
Az ösztöndíjat a hallgatónak kell megpályáznia.
A juttatás összege 50.000
Ft, amelyet egy alkalommal
kap meg a hallgató.

További információ az összes elérhető kollégiumról: kollegium.itk.ppke.hu

Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíj teljesítményalapú
juttatás, az államilag támogatott képzésben
résztvevő hallgatók az előző féléves teljesítményük alapján megállapított összegben
öt hónapon keresztül kapják. Az ösztöndíjat nem kell megpályáznia a hallgatónak.
Az első féléves mesterszakos hallgatók a
felvételi pontszámuk alapján kapnak ösztöndíjat. A juttatás összege legfeljebb havi
40.000 Ft.
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Kari szakmai, tudományos és közéleti
ösztöndíj
A kar Szakmai, tudományos és közéleti
ösztöndíját azok az államilag támogatott
képzésben résztvevő hallgatók nyerhetik
el, akiknek az előző két félévükben a tanulmányi átlaguk legalább 3,5. Az ösztöndíjat
a hallgatónak kell megpályáznia. A pályázatokat több kategóriába sorolják, a juttatás
összege ettől függ (15.000-40.000 Ft), illetve minden félévben változik.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai
téren kimagasló munkát végző hallgatók
nyerhetik el. Az ösztöndíjat a hallgatónak
kell megpályáznia. Az ösztöndíjas helyeket
az országban a karok hallgatóarányosan
kapják, így az ITK-n négy hallgató nyerheti
el ezt az ösztöndíjat. A juttatás összege havi
40.000 Ft, tíz hónapon keresztül.
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Tehetségprogram
A Tehetségprogram a kiemelkedő képességű hallgatók támogatására szolgál. A
programba meghívásos alapon lehet bekerülni az első egyetemi évet követően.
A résztvevő hallgatóknak folyamatosan kiemelkedő tanulmányi átlagot kell elérniük,
illetve kutatási projektben kell részt venniük tudományos diákköri munka keretében.
Ezen felül a hallgatóknak több kötelezően
elvégzendő tárgy van előírva, melyeken
gyakran saját gyakorlati csoportot kapnak,
ahol emelt szintű tananyagot kell elsajátítaniuk. A hallgatók kiemelt ösztöndíjban
részesülnek, amelynek összege bruttó
100.000 Ft félévente.
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INFO - BIONIKAI
EGYESÜLET (IBE)
Az Egyesületet a PPKE ITK oktatói és kutatói 2011-ben alapították, azzal a céllal, hogy
elősegítsék az info-bionikai technológia magyarországi és nemzetközi kibontakoztatását,
a kutatást, fejlesztést és innovációt. Az IBE egyik legfontosabb célja a fiatal szakemberek
elhelyezkedését és tehetségük kibontakoztatást elősegítő tevékenység, amelynek érdekében az Egyesület tagjai és önkéntesei támogatói rendezvényeket (pl. Bionika Nap, Pázmány Startup Nap, Alumni találkozó) és szemináriumokat (pályaorientációs Softskill szeminárium, Pázmány Prezentációs Kurzus stb.) szerveznek.
További információk: ibe.itk.ppke.hu
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GY.I.K.
Mit jelent az, hogy az Egyetem katolikus?
Az egyetem katolikus volta elsősorban oktatóink, munkatársaink belső értékrendjében,
illetve a közösségibb elvű szervezeti felépítésben érhető tetten. A katolikus diákok számára mindenképp többletet jelent, hogy saját értékrendjükkel megegyező közegben tanulhatnak, vallásukat az egyetemen is különféle formában gyakorolhatják. Ugyanakkor a más
vallású vagy nem hívő diákoknak nem kell kötelező jelleggel a fenntartó katolikus egyház
világnézetéhez igazodniuk, csupán ennek az értékrendnek a tiszteletben tartását kérjük
tőlük.
A kar épületében található kápolnában az egyetemi lelkész hetente egyszer szentmisét
tart, fakultatív jelleggel, s akihez bármikor lehet tanácsért, segítségért fordulni. Ezen kívül
lelki és hitéleti programokat is szervezünk, és hetente egyszer közösségi alkalmakat tartunk. Kötelező vallási tárgy vagy hittan nincs az órarendbe építve, de a tantervekben vannak szabadon választható, az egyház értékrendjével, a kereszténységgel illetve a Bibliával
foglalkozó kurzusok.
Fogyatékkal élőként milyen segítségre számíthatok?
Karunk épülete teljesen akadálymentesített, így kerekesszékkel is látogatható. Fogyatékkal
élő hallgatóinkat esélyegyenlőségi koordinátorunk segíti tanulmányaik megkezdésekor,
hogy hallgatói segítőt találjanak, aki egyénre szabott segítséget nyújt tanulmányaik megkönnyítéséhez. A hallgatói segítő folyamatosan együtt tanul a fogyatékkal élő hallgatóval
és segíti őt a mindennapi felkészülésben.
A kar ezen kívül digitalizálási lehetőség biztosításával, eszköz- és szoftver beszerzésekkel
segíti a rászoruló hallgatókat.
Vannak-e szintfelmérők?
Igen, a regisztrációs héten, illetve az első hét folyamán kerül sor mindként BSc képzésen
a matematika és a fizika szintfelmérőkre. Molekuláris bionika mérnöki BSc szakon kémia
szintfelmérőt is kell írni. Ezek a felmérők az érettségi szintjének megfelelő tudást kérdeznek vissza.
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Ha korábban nem tanultam programozást, mekkora hátránnyal indulok?
Nem indulsz hátránnyal! A programozást teljesen az alapoktól kezdve oktatjuk, de hallgatóink C++ és JAVA programozást is tanulnak.
Az itt kapott mérnökinformatikus végzettség miben több más egyetemekhez képest?
Az ITK-n végzett mérnökinformatikusok többsége különleges tudással rendelkezik, mivel
képzésük során neurobiológiai vagy genetikai, biotechnológiai vagy nyelvtechnológiai ismeretekre is szert tehetnek. A nálunk végzett hallgatók számára így a munkaerőpiaci lehetőségek jóval szélesebb köre érhető el.
Mi a bionika? Milyen területen lehet elhelyezkedni bionikus mérnökként?
A bionika a biológia és az elektronika (számítástechnika) szó összevonásából keletkezett és
e tudományterületek határán mozog. Az élőt és élettelent kapcsolja össze. A mesterképzés elvégzése után lehetőség nyílik bekapcsolódni a kutatóintézetek különböző kutatásaiba, de az innováció különböző területein is számos lehetőség vár a bionikus mérnökökre.
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai és Bionikai Kar
H-1083 Budapest, Práter u. 50/a
LEVELEZÉSI CÍM: 1444 Budapest, Pf. 278
TELEFON: (+36 1) 886 4711
E-MAIL: dekani.hivatal@itk.ppke.hu
tanulmanyi.osztaly@itk.ppke.hu
www.itk.ppke.hu
facebook.com/ppkeitk
facebook.com/pontvelunk
VELED TERVEZZÜK A JÖVŐT!

Pázmány ITK

36

