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A klaszterről 

• 2005-ben életre hívott szakmai együttműködés  

• Az informatikai iparág régiós szerepének megerősítése 

• Szakmai tartalmak a régióban 

• Érdekképviselet 

• Több, mint 40 együttműködő tag – oktatási intézmények, kutató 
helyek, nagyvállalatok, KKV-k 

• Közös problémák megoldására irányuló tevékenységek… 



Utánpótlásnevelés 

• A legnagyobb probléma jelenleg a régióban és országos, uniós szinten 
is a szakember utánpótlás. 

• Az informatika egy tudás intenzív iparág, hatványozottan érezhető a 
humán erőforrás problémája. 

• Komplex probléma, komplex megoldási igények. 

 

 

 
Vállalati igények 

Mennyiségi és 
minőségi 
felsőfokú 

kibocsájtás 

Duális képzés 



Mi a duális képzés? 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1a. pontja alapján: 

„Duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy 
gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes 
alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési 
szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és 
kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a 
képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett 
tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint 
a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek 
között, minősített szervezetnél folyik.” 

 



Az IDKK elindítása 

1. lépés 

Klaszter 

IDKK 

Egyetem 

Képzési együttműködési 
megállapodás  

2014. december 



Az IDKK elindítása 

2. lépés 

Klaszter 

IDKK Vállalatok Egyetem 

Duális Partnerek 
szervezése a képzéshez, 

együttműködési 
megállapodások aláírása 



Az IDKK elindítása 

3. lépés 

Klaszter 

IDKK Vállalatok Egyetem 

Együttműködési megállapodások  



Duális képző cégek 



Mi az IDKK jelenleg? 

• együttműködési keret az informatikai duális képzés szervezéséhez 

• kapcsolódási pont a EMMI-vel, az egyetem-cégek, cégek-diákok között 

 

Tevékenységek: 

 - tájékoztatás és promóció 

 - koordináció   

 - követés 

 

www.idkk.hu  

http://www.idkk.hu/


Az IDKK… 

• Egységes felületet hozott létre: www.idkk.hu 

• Segít a kommunikációban – közös anyagok elkészítése. 

• Tájékoztat és promotál. 

• Felvételit hirdet és fogadja a jelentkezéseket. 

• Koordinálja a felvételi folyamatokat. 

• Előkészíti a hallgatói szerződésmintákat. 

 

http://www.idkk.hu/


Az IDKK… 

• Felmérte a cégek igényeit. 

• Egyeztet az EMMI-vel és a DKT-val. 

• Összehangol az egyetemmel. 

• Alakítja a képzési ütemezést. 

• Támogatja a vállalatokat a képzés szervezésében. 

• Segíti az adminisztrációt. 

 



Az IDKK több, mert… 

• példaértékű közösséget épít, 

• speciális szakmai lehetőségeket is biztosít – konferenciák, 
szakmai programok, 

• bekapcsolódik a gyakorlati képzésbe, 

• alakítja az alapképzést is a gyakorlati igények felszínre hozásával,  

• vonzó környezetet teremt, 

• nyomon követi a hallgatókat, 

• csatornát nyit az alapképzésben tanuló hallgatók és a középiskolai 
diákok felé 

 
 



Az IDKK a jelenleg 

 



Az IDKK a jövőben 

 



További információk 

www.idkk.hu 

Miskolci Egyetem weboldala 

Cégek saját weboldalai 

info@idkk.hu 

 

Köszönöm a figyelmet! 

Tajthy Krisztina 
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