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ahol a jövő hálózati informatikusait képezzük
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Rólunk
A Nexpery-t alapító és működtető MagiCom 2004 óta végez outsourcing szerződés
keretében számítógép hálózat üzemeltetési feladatokat minősített szakemberekkel (CISCO,
Checkpoint, Avaya gyártói minősítések).
www.magicom.hu

Számok, elismerések
A MagiCom rendelkezik egy Moodle alapokra épülő e-Scola (levédett név) fantázia nevű
e-learning keretrendszerrel, melyet többek között az ISACA Budapest Chapter és a
Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége is használ.
A MagiCom kiszervezett oktatási feladatokat lát el.

10 éve rendelkezik Investor in People címmel, 2016 óta arany fokozattal
2016-ban a MagiCom Magyarország Legkiválóbb Vállalata szervezeti és egyéni
képességek fejlesztése kategóriában
A Nexpery szakmai vezetője egyben a Budapesti Metropolitan Egyetem Executive MBA
for IT szakirányú továbbképzés szakvezetője is.
4 egyetemmel szoros a munkakapcsolat: Pannon Egyetem, Óbudai Egyetem, Budapesti
Metropolitan Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem
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A hálózati informatikus szakma
Szakemberhiány
▪ Magyarországon számos területen szakemberhiány van,
ilyen terület az IT is.
▪ A szakemberhiány kezelésére több kezdeményezés is indult
az utóbbi időben a programozói szakmát illetően.
A hálózati informatikusok képzése azonban idáig nem
kapott szerepet, ezt az űrt szeretnénk most betölteni.
▪ A magyarországi nagyvállalatok vezetői jelenleg nem igazán
találnak JUNIOR hálózati informatikus SZAKEMBEREKET,
akik a szakmai ismereteken túl a vállalati környezetben
elengedhetetlen soft skill-ekkel is rendelkeznek, noha óriási
lenne a kereslet.
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Nem „csupán” szakembereket,

a programba bevont vállalatok
leendő MUNKATÁRSAIT
képezzük!
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Mi a Nexpery?
A Nexpery egy célirányos számítógépes hálózati
szakember képzés, amely gyorsan alkalmazkodik az
érintettek (diákok és szolgáltató vállalatok) igényeihez. A
drága és/vagy hosszadalmas hasonló jellegű oktatási
formák alternatívájaként tehetséges fiatalok számára
gyors, célratörő, soft skill-eket is fejlesztő, munkáltatói
igényekhez igazodó hálózati szakember képzést indítunk.
A képzés érintettjeiként a diákok gyors, jó elhelyezkedési
lehetőséget kínáló ismerethez jutnak, a partner
munkáltatók az igényeiknek megfelelő szakembert
kapnak.

Miért a Nexpery?
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A Nexpery egy egyéves speciális
hálózati informatikus szakember
képzés, amely nem csupán
szakmai tudást, hanem gyakorlati
tapasztalatot is nyújt a diákoknak

A tantermi képzés kiegészül
e-learning órákkal.
Megtanítunk önállóan
és csapatban is dolgozni

Közvetítő nyelvünk az
informatikai angol, ahol minden
dokumentációt megértesz, képes
vagy külföldi kollégákkal szakmai
kommunikációra

A szakmai ismeretek átadásán túl
soft skill-eket is tanítunk magyar
és angol nyelven is. A diákok
megismerik az üzleti szolgáltató
iparág elvárásait és a partnereink
vállalati kultúráját

Csak olyan tudást kívánunk
átadni, amelyre valóban
szükség van a gyakorlatban

Az oktatók zöme vállalati gyakorló
szakember is egyben, akik sokéves
tapasztalattal rendelkeznek az
informatikai hálózatok tervezése,
építése és üzemeltetése terén.
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Diákokból munkatársak

A képzés előtt

A képzés után

Pályakezdők, felsőoktatási
tanulmányaikat félbeszakítók,
szakgimnáziumot végzettek
*
Angol nyelvismerettel rendelkezők
*
Élményszintű számítógépes
ismeretekkel rendelkezők
*
Heti 40 órás munkavégzést
vállalók
*
Motiváltak

A kiválasztott hallgatók a programba bevont
vállalatok munkavállalóivá válnak. Megismerik az
üzleti szolgáltató iparág elvárásait
*
Közel egyéves szakmai tapasztalattal,
CCNA vizsgával, valamint egy CCNP részvizsgával
rendelkeznek
*
Képesek lesznek ….hálózatos hibajegyek L2/Tier2
szintű kezelésére, kisebb konfigurációs (switch,
router) projektek elvégzésére
*
...magyar vagy angol nyelvű prezentálásra
*
...belső kommunikációs rendszerek használatára
és vállalatirányítási rendszerek alkalmazására.
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Nexpery első évfolyam

1

BEIRATKOZÁS: 2018. július 31.
Az első évfolyam max. 16 hallgatóval indul
A képzés helyszíne: belvárosi oktatóközpont
.

Képzési forma és idő
▪

2

1. szemeszter: 2018.08.23 - 2018.12.15
▪

2. szemeszter: 2019.01.14 - 2019.05.24.
3

4

A diákok munkába állása
a feltételek teljesítése esetén:
2019. június

▪

Összesen 1048 óra,
plusz 240 óra otthoni,
önálló munka
Napi 6 órás főállás a
hallgatóknak
Elmélet, szeminárium,
labor + számonkérések
(szakmai vizsgák,
csoportmunkák,
beadandó feladatok)
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A diákok cégválasztásának egyik
lehetséges útja – 2019. január eleje

1

2

A vállalatok elkészítik
a hallgatói rangsort

Minden, a programban résztvevő
vállalat felállítja a hallgatók
értékelési rangsorát a tesztek
eredményeit és személyes
tapasztalatait figyelembe véve.

A hallgató választ, amennyiben
több cég rangsorában szerepel
ugyanazon a szinten.

Amennyiben több cég
rangsorában ugyanazon szinten
ugyanaz a hallgató szerepel, úgy a
hallgató dönti el, mely vállalathoz
kíván csatlakozni, mint
munkavállaló.
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Kapcsolat
Nexpery learning hub
Web: https://nexpery.hu

kerdezztolunk@nexpery.hu

