Megszerezhető végzettség: Bachelor of Science (BSc)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A gyakorlatközpontú alapképzés során a hallgatók átfogó informatikai ismereteket sajátítanak el, megtanulják
átlátni az informatikai összefüggéseket, megválasztani és alkalmazni az adott informatikai problémák megoldására
legalkalmasabb tudományos módszereket. Az informatikai és információmenedzsmenttel kapcsolatos szaktudáson
felül módszertani és szociális kompetenciákra is szert tesznek.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek természettudományos vagy műszaki
tárgyból tett emelt szintű érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Napjaink egyre inkább digitalizálódó világában nagy szükség van informatikai szakemberekre a versenyszférában,
a tudomány területén, a közigazgatásban, pénzintézeteknél, biztosító- vagy tanácsadó cégeknél. Főbb feladatuk
a szoftver-, illetve hardverfejlesztés és -karbantartás, munkafolyamatok támogatása, mintázatok felismerése nagy
mennyiségű adathalmazból, adatok feldolgozása és vizualizálása. Munkájuk változatos, dolgozhatnak például pszichológiai, gazdasági, műszaki, orvostudományi vagy biológiai területen.

Megszerezhető végzettség: Bachelor of Science (BSc)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A gyakorlatközpontú alapképzés során a hallgatók megismerik a matematika legfontosabb eredményeit és módszereit, valamint megtanulják kielemezni a matematika társadalmi összefüggésekben való alkalmazását és az azzal
történő visszaéléseket, így képessé válnak a matematikai módszerek alkalmazására jelenlegi vagy későbbi szakmai
környezetükben. A szak ezen túlmenően olyan kulcskompetenciákat is közvetít, mint a csoportban való munka képessége, illetve módszertani és szociális kompetenciák.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek természettudományos vagy műszaki
tárgyból tett emelt szintű érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A matematika szakos végzettség biztos belépő a munkaerőpiacra, hiszen majdnem minden gazdasági és ipari ágazatban szükség van matematikusokra. Tipikus munkaadóik közé tartoznak a biztosítók, pénzintézetek, pénzügyi
szolgáltatók, vállalati tanácsadó cégek és számítástechnikai vállalatok, de jó eséllyel el tudnak helyezkedni az energiaszektorban, a telekommunikációs ágazatban, a légi- és űrközlekedésben, az autóiparban vagy az egészségügyi
iparban is.

Megszerezhető végzettség: Bachelor of Science (BSc)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
Az interdiszciplináris alapképzés során a hallgatók összetett műszaki folyamatok modellezésével, szimulációjával,
optimizálásával és vizualizációjával kapcsolatos, illetve szoftverfejlesztési ismereteket szereznek. A szak ezen
túlmenően olyan kulcskompetenciákat is közvetít, mint a csoportban való munka képessége, illetve módszertani és
szociális kompetenciák.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek természettudományos vagy műszaki
tárgyból tett emelt szintű érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A Matematikai-műszaki szoftverfejlesztés szakon végzett hallgatók matematikai modellekre és módszerekre
támaszkodva terveznek, fejlesztenek és kezelnek szoftverrendszereket. Megszerzett tudásukat különböző IT-cégeknél, nagyobb vállalatok szoftverrel foglalkozó részlegeinél, illetve felsőoktatási és kutatóintézeteknél kamatoztathatják, elsősorban az alábbi területeken: szoftvergyártás, folyamatszimuláció, adatelemzés, adatkiértékelés,
minőségbiztosítás.

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Data Science mesterképzés során a hallgatók célirányos adatelemzéssel és ahhoz kapcsolódóan döntéssegítő
eszközök rendszerszintű létrehozásával foglalkoznak, valamint a Data Science Life Cycle önálló lebonyolításához
szükséges ismereteket szereznek.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
 német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
 legalább hat féléves Data Science/gazdasági informatika/matematikai-műszaki szoftverfejlesztés/
informatika/informatika (főszak) – matematika (minor) alapképzésen szerzett végzettség vagy egyéb
szakon szerzett végzettség legalább 40 kredit értékű informatikai, illetve 20 kredit értékű matematikai
tanegységekkel, amely a FernUniversität in Hagen fent nevezett szakjaival legalább 50%-os tartalmi átfedést
mutat vagy egyéb szakon szerzett végzettség, amely esetben a szükséges matematikai és informatikai
tanegységeket (60 kredit értékben) be kell pótolni
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Data Science ismeretekkel számos foglalkozási terület nyitva áll a munkakeresők előtt: gazdasági szektor (Business
Intelligence), IT-cégek, egészségügy, biztosítási és pénzügyi szektor (pl. kockázatkezelés), közlekedési és
energiaipar vagy éppen a kutatás; a digitalizációnak és globalizációnak köszönhetően pedig az ilyen irányú
elhelyezkedési lehetőségek köre folyamatosan bővül.

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
Az Informatika mesterképzés során a hallgatók elmélyítik az informatikai alapképzésben megszerzett ismereteiket,
és megtanulják önállóan alkalmazni az informatikai problémák megoldására kidolgozott tudományos elméleteket
és módszereket. Szakosodásra a munkerőpiaci igényeknek megfelelően meghatározott négy szakterület, illetve
modulcsoport szerint van lehetőségük: formális módszerek és algoritmusok, számítógépes rendszerek, szoftverfejlesztés, programozási nyelvek. Az informatikai alapképzést nem végzett jelentkezők a Gyakorlati informatika
mesterszakra tudnak beiratkozni.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• programtervező informatikus alapképzésen szerzett végzettség vagy tanárképzésben szerzett informatika
szakos végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Napjaink egyre inkább digitalizálódó világában nagy szükség van informatikai szakemberekre a versenyszférában,
a tudomány területén, a közigazgatásban, pénzintézeteknél, biztosító- vagy tanácsadó cégeknél. Főbb feladatuk
a szoftver-, illetve hardverfejlesztés és -karbantartás, munkafolyamatok támogatása, mintázatok felismerése nagy
mennyiségű adathalmazból, adatok feldolgozása és vizualizálása. Munkájuk változatos, dolgozhatnak például pszichológiai, gazdasági, műszaki, orvostudományi vagy biológiai területen.

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc)
Képzési idő: 3 félév (teljes idős képzés*) / 6 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Gyakorlati informatika mesterképzés során a hallgatók átfogó informatikai ismereteket szereznek, és megtanulják önállóan alkalmazni az informatikai problémák megoldására kidolgozott tudományos elméleteket és módszereket. Szakosodásra négy szakterület, illetve modulcsoport szerint van lehetőségük: formális módszerek és
algoritmusok, számítógépes rendszerek, szoftverfejlesztés, programozási nyelvek. Míg az Informatika mesterszakra
való belépéshez előzetes informatikai végzettség szükséges, a Gyakorlati informatika képzésre egyéb szakokon
végzett jelentkezők iratkozhatnak be.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hét féléves informatika/természettudományos/mérnöki képzésen szerzett végzettség legalább
10 kredit értékű matematikai, illetve 20 kredit értékű informatikai tanegységekkel vagy egyéb szakon
szerzett végzettség, amely esetben a szükséges matematikai és informatikai tanegységeket be kell pótolni,
illetve 180 kredit értékű végzettségek esetében a mesterképzésén 30 kredit értékben további tanegységek
végzendők
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Napjainkban egyre nagyobb szükség van informatikai szakemberekre a versenyszférában, a tudomány területén,
a közigazgatásban, pénzintézeteknél, biztosító- vagy tanácsadó cégeknél. Főbb feladatuk a szoftver-, illetve
hardverfejlesztés és -karbantartás, munkafolyamatok támogatása, mintázatok felismerése nagy mennyiségű
adathalmazból, adatok feldolgozása és vizualizálása. Munkájuk változatos, dolgozhatnak például pszichológiai,
gazdasági, műszaki, orvostudományi vagy biológiai területen.

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Matematika mesterképzés során a hallgatók elmélyítik az alapképzésben megszerzett tudásukat, megtanulják
a különböző kutatási és gyakorlati kérdésfeltevéseket matematikai nyelven megfogalmazni, az így létrejövő
matematikai problémákat elméleti úton megoldani, a megoldást pedig a gyakorlatba átültetni.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves matematika képzésen szerzett végzettség vagy legalább hat féléves képzésen szerzett
végzettség, amely esetben az elvégzett képzés tartalmilag legalább 90 kredit értékben átfedést mutat
a Hageni Távegyetem Matematika alapszakjának matematikai tanegységeivel
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A Matematika mesterképzést elvégző hallgatók képesek komplex problémák új megoldásainak kidolgozására és
meglévő módszerek továbbfejlesztésére, illetve nagyobb matematikai-tudományos projektek önálló elvégzésére
vagy irányítására. A legújabb kutatási eredményekkel kapcsolatos ismereteiket és egyedi megoldási stratégiáikat
különösen pénzügyi és biztosítási területen kamatoztathatják, de elhelyezkedhetnek többek között tanácsadó vagy
szoftvercégeknél, piackutató intézeteknél, statisztikai hivataloknál, az autóiparban, az energiaszektorban vagy
az egészségügyi iparban is.

