
 

befejeztével felkerülnek az AppStore-okba.  

Az adott félévre kitűzött feladatot kisebb 
csapatokban kell megoldanod, ahogy azt a leendő 
munkahelyeden is teszed majd.  

Az alkalmazást minden csoport az általa választott 
platformra készíti el: Androidra, Windows Phonera 
vagy  Ios-re! 

 

Mobil Tanrend 

Az ELTE IK-TTK-TÁTK mobil 
tanrendes alkalmazást egy éves 
munkával fejlesztették a hallgatók az 
MA szoftvertechnológia labor 
keretében. 

Ha hozzánk jössz tanulni, ne felejtsd el letölteni 
az AppStore-ból ezt az alkalmazást, mert sokat 
segíthet majd Neked! Mikor és hová kell menned, 
ki a tanárod? Ez az applikáció megmutatja az 
órarendedet és térképet is kapsz, hogy az 
épületekben megtalálj mindent időben! Ha a 
részletek is érdekelnek: http://tanrend.inf.elte.hu 

 

E-Lection 

Az idei munka gyümölcse egy szavazó 
program, amely mobilra optimalizált 
web-alkalmazásként készült el.  

Mire használható? Az előadások 
interaktívabbak, ez által  
érdekesebbek lehetnek! 

Az előadó kérdéseket tehet fel az 
óráján, amiket a hallgatók a mobil 
telefonjuk segítségével meg is 
válaszolhatnak.  

A válaszokat a rendszer azonnal, még 
az előadás alatt ki is értékeli és megmutatja.  
Ennek ismeretében az aktuális óra tartalma 
rugalmasan alakítható lesz. A tanár ezek alapján 
tudhatja, hogy melyik részt kell részletesebben 
elmagyarázni, mire kell esetleg még egyszer 
visszatérnie. Felhasználható arra is, hogy az 
előadások végén az oktató felmérje a hallgatói 
elégedettséget!  

Részletek: http://election.inf.elte.hu 

Neked is van mobil telefonod? Te is 
elválaszthatatlan vagy tőle? Ha 
programozó informatikus leszel, akkor 
biztosan az is érdekel, hogy hogyan kell 
saját alkalmazásokat készíteni rá! Az 
ELTE IK-n lehetőséged lesz ezzel is 
foglalkozni különböző tárgyak keretében!  

 

BSC képzés 

Az első három évben több népszerű speciál 
kollégium közül választhatsz, egyikük a C# mobil 
környezetben.  Itt megismerkedhetsz a 
beépített érzékelők programozásával, a GPS,-es 
térképes szolgáltatással, fényképezőgéppel, 
érintőképernyővel - és mindazzal, ami ahhoz kell, 
hogy Windows Phone alkalmazásokat készíthess. A 
félév végére már Te magad is tudsz majd akár 
saját játékokat is készíteni!  

És miért éppen ezt a lehetőséget érdemes 

választani? A C# nyelv modern, sok helyen 
használják és emiatt jó álláslehetőségekhez 
juthatsz, ha megismered.  Ráadásul egy olyan 
professzionális fejlesztőeszközt használhatsz, 
amit más platformokra dolgozva is jó választás 
lesz, akár asztali akár webes alkalmazást 
készítesz!  Három az egyben!  

 

Szakdolgozat 

Szakdolgozati témának is népszerűek a különböző 
mobil alkalmazások, bevásárló listák, játékok, 
KRESZ-teszt készítés vagy akár az egyes 
tantárgyakhoz kapcsolható definíciók, fogalmak 
összefoglalása! 

 

MSC képzés 

Ha a mesterképzés során a Mobil Akadémia 
szoftvertechnológia labort választod, profi 
alkalmazásokat kell készítened, amelyek a  munka 
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