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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar elsődleges célkitűzése
éppen ezért az, hogy ehhez a kezdeti elhatározáshoz átadja azt a
szükséges alaptudást, és biztosítsa azon képességek megszerzését,
amellyel fiatal diplomásaink hosszú távon is sikeresek lehetnek a XXI.
században. Ehhez újszerű, mély, multidiszciplináris alapképzést,
valamint az információtechnika és bionika hatékony alkalmazását is
igénylő elméleti képzést biztosítunk a hallgatóink számára.  

A középiskolai padok közül kilépve a diákok azzal az elhatározással
kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, hogy az egyetemi évek alatt
eljutnak az ismeretek határáig.

Ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen a tudomány és technológia
fejlődése rendkívül felgyorsult, ahogy ez az információs technológia
és bionika területén is látható, elég ha csak az agy-számítógép
kapcsolatokra, intelligens protézisekre, molekuláris képalkotó
rendszerekre, miniatürizált laboratóriumi módszerekre, mesterséges
intelligenciára vagy az autonóm járművekre gondolunk.

Ezzel a kis füzettel
szeretnénk Önöknek
visszajelzést adni arról,
hogy az Önöknél
érettségizett diákok
hogyan állnak helyt
Karunkon.
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Egyetemi karunkra ugyanakkor kutatási-oktatási-technológiai
központként is tekintünk. 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.
Ezt oktatóink Nyugat-Európa és az Egyesült Államok egyetemein
töltött hosszabb idejű tudományos és oktatási munkatapasztalata
alapozza meg.

Továbbra is szeretettel és
sok tudományos kihívással
várjuk az Önök
Intézményéből érkező
diákokat.

 Dr. Iván Kristóf
 dékán

Az időtálló elméleti alapokon nyugvó, a legújabb technológiákat is
bemutató szaktárgyi oktatás, valamint a készségszintű ismereteket
adó gyakorlati képzés segíti hallgatóinkat a tanult ismeretek mély
megértésében és elsajátításában.

Köszönöm Önöknek, hogy diákjaikat erre az intellektuális kalandra: 
a természet alapos megismerésére, a tudományos kérdések
megválaszolására és az igazság keresésére buzdítják, készítik fel. 
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Az ITK korszerű épülete Budapesten, a Corvin sétány
tőszomszédságában található. A környék dinamikusan fejlődik, nagy
léptekkel folyik a városrész megújítása. Az épület igen közel
helyezkedik el fontos szakmai partnereink, a Semmelweis Egyetemnek
és az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének, illetve a Nokia
Skypark, Corvin Technology and Science, Corvin Innovation Campus
épületeihez, biztosítva a napi kapcsolattartás lehetőségét.

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI  ÉS
BIONIKAI KAR MISSZIÓJA

1998. július 1-jén Erdő Péter bíboros úr, az Egyetem akkori rektora
előterjesztésére az Egyetem nagykancellárja, Seregély István érsek úr
megalapította az Információs Technológiai Kart, mint a
multidiszciplináris kutatóegyetemi képzés bázisát. 2000 őszén indult
meg először a posztgraduális oktatás és 2001 szeptemberében elindult
a graduális képzés is.

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.

Az egyetem katolikus volta elsősorban oktatóink, munkatársaink belső
értékrendjében, illetve a közösségibb elvű szervezeti felépítésben
érhető tetten. A katolikus diákok számára többletet jelent, hogy
vallásukat az egyetemen is különféle formában gyakorolhatják. 
A más vallású vagy nem hívő diákoktól ennek az értékrendnek a
tiszteletben tartását kérjük. 
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Karunk - modernitása mellett – rendkívül összetartó, családias légkörű
közösséggel rendelkezik, így biztosítja a személyes figyelmet a
szakmai fejlődéssel párhuzamosan.



Egy jó mérnökinformatikus tudása azonban messze túlmutat ezen,
magában foglal elméleti matematikai, fizikai, valamint információs- 
és szoftvertechnológiai alapokat. Célunk, hogy a hallgatók megértsék
a roppant gyors ütemben fejlődő és cserélődő technológiák mögött
húzódó alapelveket, lehetőségeket és korlátokat egyaránt, lehetővé
téve, hogy a végzettek a megszerzett tudásukat hosszú távon tudják
hasznosítani. (Ennek a tudásnak a megszerzéséhez nem elég csupán
az alapképzés elvégzése.)

MILYEN JELENTKEZŐKET VÁRUNK
MÉRNÖKINFORMATIKUS BSC
KÉPZÉSÜNKRE?

Amikor mérnökinformatikus végzettségről esik szó, sok embernek a
szoftverfejlesztés és -tervezés, valamint informatikai rendszerek
karbantartása és üzemeltetése jut elsőre az eszébe, hazánk
informatikai munkaerőpiaci viszonyainak megfelelően.
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A bekerülő diákok szeme előtt lebegő, az informatikai szektorban
történő biztos elhelyezkedés és versenyképes fizetés képe sokszor
nem elegendő motiváció, gyakran a vártnál keményebb munkát jelent
a számos különböző terület ismereteinek elsajátítása. Végzett
hallgatóink visszajelzései ugyanakkor megerősítik, hogy ez a
befektetett energia sokszorosan megtérül, függetlenül attól, hogy a
hallgató a képzés második felében választott szakterület mélyebb
elméleti és gyakorlati megismerését követően munkába áll, vagy
megszerzett tudását mesterképzésen szélesíti tovább, illetve kutatói
pályát választ.

Ehhez a természettudományos ismeretek széles spektrumára van
szükség, ezért olyan diákok jelentkezését várjuk, akik nyitottak ezen
elméleti alapok befogadására. Mindemellett fontos a jó absztrakciós
készség annak érdekében, hogy ne csak konkrét megvalósítások és
módszerek alkalmazását tanulják meg. Az informatikai tudományok
kihívásainak megfelelően képzésünk dinamikusan fejlődik, a
tananyagok és tantárgyak folyamatosan integrálják az újdonságokat.
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A bionika a bio- és az elektronika-számítástechnikai technológiák
határterületi tudománya. Új eszközöket és szolgáltatásokat hoz létre
többek között a gyógyítás és a biotechnológiai ipar számára. A bionika
magában foglal informatikai (mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
kép- és jelfeldolgozás) valamint bizonyos biológiai (molekuláris,
genetikai és idegtudományi) ismereteket.
Segítségével molekuláris és sejtszintű jelenségek megfigyeléséhez
szükséges eszközök építhetők (pl. EEG, ultrahang, PET-CT, fMRI, sok-
fotonos mikroszkópia, lenyelhető optikai vizsgáló kapszula), melyekkel
közelebb juthatunk a biológiai és élettani folyamatok megértéséhez,
amivel diagnosztikai és terápiás eszközök további fejlesztésére nyílik
lehetőség.

MI IS AZ A BIONIKA? 

Az orvosi biotechnológiában a diagnosztikai folyamatok segítéséhez a
molekuláris és sejtszintű jelenségek modellezésében, valamint
megfelelő biotechnológiai módszerek (pl. komplex biokémiai
gyorstesztek) kidolgozásával lehet előrelépni, a terápiába való
bekapcsolódáshoz a molekuláris folyamatok megértésével személyre
szabott és komplex terápiás folyamatot lehet tervezni és
megvalósítani.

Az info-bionikai területen az élő szervezet és az eszközök közötti
kapcsolatra fókuszálva olyan technológiákkal foglalkozunk, ahol a
diagnosztikai lehetőségeket növelni lehet az eszköz pontosságának,
vagy lehetőségeinek kiszélesítésével (pl. multi-foton mikroszkópia és
multimodális képalkotó rendszerek: SPECT-CT-PET-MRI). A terápiás
lehetőségek javítása érdekében az interfészek és beültethető eszközök
fejlesztésének segítségével jobbá tehető vagy gyorsítható a sérült
funkció rehabilitációja.

Bionika oktatásunk ezekre a feladatokra készíti fel a diákokat,
lehetőséget teremtve mind a kutatóintézetekben, mind a magyar és
nemzetközi orvostechnológiai cégeknél, illetve biotech és medtech
start-upoknál való elhelyezkedéshez.
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Molekuláris bionika képzésünk legfontosabb jellemzője, hogy igen
széleskörű szakmai alapismereteket ad át. A matematikai, fizikai,
kémiai, molekuláris biológiai és programozási-informatikai jellegű
tárgyak összessége azt a célt szolgálja, hogy hallgatóink biztos
háttértudással foghassanak hozzá a modern kor bionikai kihívásai
megoldásának. 

Az új tudományterületek iránt egyre nagyobb a kereslet és az
érdeklődés. Ezt tükrözi az is, hogy az országban található mérnöki
képzések tekintetében erre a szakra kiemelkedően magas felvételi
pontszám szükséges már hosszú évek óta.

MILYEN JELENTKEZŐKET VÁRUNK
MOLEKULÁRIS BIONIKA MÉRNÖKI BSC
KÉPZÉSÜNKRE?

A molekuláris diagnosztikai eljárások megértése és alkalmazása,
illetve az életminőség javításához szükséges orvosi, diagnosztikai
eszközök fejlesztése ugyanis megkíván bizonyos fokú tájékozottságot
ezen területek többségén.
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Kiket hívunk tehát a Molekuláris bionika mérnöki BSc képzésre?
Mindazokat, akiket a műszaki és természettudományok széles köre
érdekel, és megszerzett tudásukat biológiai vagy orvosi jellegű, az
emberek életminőségének javítását célzó kutatásokban és mérnöki
fejlesztésekben szeretnék kamatoztatni.

Alapelvünk, hogy hallgatóinkat nem csupán alapképzésre, hanem
mesterdiplomát adó képzésre is invitáljuk (összesen 5 és fél évre),
hiszen ez biztosítja azt a szintű tudást, ami a munkaerőpiacon igazán
komoly lehetőségeket biztosít.

Ennek a szemléletnek az egyik alappillére a két bionikai jellegű
mesterképzésünk, az Orvosi biotechnológia és az Info-bionika mérnöki
MSc. Ezek szervesen építenek a Molekuláris bionika mérnöki BSc
keretében elsajátított ismeretekre, azokat különböző irányokban
kiteljesítve. 

Karunk hallgatóbarát légköre és szakmaközpontú gondolkodása
lehetővé teszi, hogy minden érdeklődő és motivált hallgatónk
megtalálja a Karon művelt területek közül azt a konkrét feladatot,
kutatási-fejlesztési témát, ami az ő tudásához, képességeihez
legjobban igazodik.
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 2017 2018 2019 2020 2021

Felvett hallgatók
száma

0 4 5 1 0

Hallgatók felvételi
pontszáma

 444-384 438-368 437  

Az elmúlt öt évben Karunkra felvett és beiratkozott, a Szent Margit
Gimnáziumban végzett diákok:

Az elmúlt öt évben Karunkra felvett, a Szent Margit Gimnáziumban
végzett diákok száma és felvételi pontszáma:

AZ ÖNÖK ISKOLÁJÁBÓL HOZZÁNK
ÉRKEZŐK FELVÉTELI  PONTSZÁMAI

Felvétel éve Felvettek

2018

Cserki András
Kövendi József
Aszódi Levente
Ramadan Olivér

2019

Irás Mátyás
Otruba Eszter
Vitai Bálint

Lachmann Márton Botond
Tóth Barnabás

2020 Topa Zsófia Tímea
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Az ösztöndíjjal elő szeretnénk segíteni, hogy a nyertes hallgatók
kiegyensúlyozott anyagi háttér mellett a lehető legtöbbet tudjanak
profitálni a tanulmányaikból. A bírálati szempontok között szerepel a
felvételi pontszám, a nyelvtudás, OKTV-n, illetve egyéb országos,
nemzetközi tantárgyi versenyeken elért eredmények, kiemelkedő
közéleti tevékenység, kiemelkedő művészeti és sporteredmények,
valamint a szeptember elején megírt szintfelmérők eredménye.

Karunk elsőéves hallgatói Gólya ösztöndíjra pályázhatnak. A pályázat
célja elsősorban a kiváló hallgatók megtalálása és támogatása
egyetemi tanulmányaik kezdetén, amikor tanulmányi ösztöndíjra még
nem jogosultak. Az ösztöndíjat kiemelkedő felvételi eredménnyel
rendelkező, középiskolai éveik alatt többféle téren sikeresen teljesítő
elsőéves BSc hallgatóink számára ítéljük oda.

GÓLYA ÖSZTÖNDÍJ
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A Tehetségprogram a kiemelkedő képességű hallgatók támogatására
szolgál. A programba az első egyetemi évet követően meghívásos
alapon lehet bekerülni. A résztvevő hallgatóknak folyamatosan
kiemelkedő tanulmányi átlagot kell elérniük, illetve kutatási
projektben kell részt venniük tudományos diákköri munka keretében. 
A hallgatók kiemelt ösztöndíjban is részesülnek.

A Karon 2017 őszétől Tehetségprogram indult, amelynek célja a
tehetséges, szorgalmas hallgatók megszólítása, és olyan lehetőségek
felkínálása, amelyek még vonzóbbá teszik számukra, a Karon való
tanulást és kutatást.

TEHETSÉGPROGRAM

A Tehetségprogram hallgatói számára külön gyakorlati csoport kerül
kialakításra a kötelező tárgyak esetén. A hallgatók munkáját, fejlődését
egy csoportmentor, illetve személyi mentor egyénenként is követi.
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Tanterveinkben „gyorsítópályás” sáv került kialakításra, amelynek
segítségével a Tehetségprogram hallgatói bizonyos MSc-s tárgyakat
előre, már a BSc-s tanulmányaik során felvehetnek.

Lehetőségük nyílik külön nekik szervezett előadásokon való
részvételre is: például nagyhírű professzorok, illetve külsős szakmai
előadók által tartott előadásokat látogathatnak, professor
emeritusokkal folytathatnak beszélgetéseket, laborbemutatókon és
labormunkákban vehetnek részt, továbbá különféle kutatási
projektekbe kapcsolódhatnak be.

A Tehetségprogramosok lehetőséget kapnak arra is, hogy az általános
tárgyfelvételi időszakot megelőzően fel tudják venni tárgyaikat, így
biztosítva, hogy minden őket érdeklő kurzusra biztosan bejuthassanak.
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Felvétel
éve Hallgató neve Képzés

2010
Schulc Attila

 
Vas Antal Mátyás

Mérnökinformatikus BSc
(ITK-s MSc-n továbbtanult)
Mérnökinformatikus BSc

2012 Winter Dorottya Anna Molekuláris bionika mérnöki BSc

2014
Benkő-Tóth Luca

Borbála
Mérnökinformatikus BSc

2015 Nyírő Balázs Ágoston Molekuláris bionika mérnöki BSc

2018 Kövendi József Mérnökinformatikus BSc
(ITK-s MSc-n továbbtanult)

A Szent Margit Gimnáziumban érettségizett diákok közül a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán
BSc diplomát szereztek:

VÉGZETT HALLGATÓK

17

user
Rectangle



PROGRAMOK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Fontos célkitűzésünk, hogy a diákok érdeklődését már középiskolában
felkeltsük a matematikai, természettudományi, informatikai, illetve
műszaki pályák iránt. A sikeres pályaválasztást megkönnyíti, ha a
diákok már konkrét továbbtanulási elképzeléssel jelentkeznek
fakultációra. Szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy az órai
keretek között megszerzett elméleti tudás jelentőségét és gyakorlati
felhasználását szemléletes, kreatív módon érthessék meg a
középiskolások, és így a tankönyvek ismeretanyaga izgalmas
valósággá válhasson számukra. Ezt segítve  Karunk infrastruktúráját
felhasználva szervezünk a középiskolásoknak Makerspace
(Tudományos Alkotóműhely) foglalkozásokat, különféle versenyeket és
egyes években táborokat is hirdetünk. Érdekes ismeretterjesztő
programokat nyújtunk a Kutatók Éjszakája keretében, továbbá részt
veszünk Education és rendezünk Nyílt napokat. 
Szívesen tartunk a középiskolában pályaorientációs alkalmakat is. 

Versenyeink közül külön kiemelnénk az évről évre nagy sikerrel
megrendezett Bionika akadályversenyt. A 10-11. osztályos diákokból
álló 4 fős csapatoknak meghirdetett program két fordulóból áll. Az
első forduló online feladatsorát legjobban megoldó csapatok a
döntőben Karunk épületében egy akadályversenyen mérhetik össze
tudásukat. Mindkét forduló feladatai a biológia, kémia, fizika és
informatika területéről egyaránt merítenek.

A diákok mellett a tanárokra is gondolunk! Minden ősszel színvonalas, 
5 órás szaktárgyi pedagógus-továbbképzéseket szervezünk Karunkon
középiskolai tanárok számára matematika, fizika, kémia, biológia és
informatika tantárgyakból.

A programokról bővebb információt a kommunikacio@itk.ppke.hu
email címre írva kérhetnek.
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Köszönjük, hogy támogatják munkánkat! Bízunk benne, hogy a
jövőben egyre több diák érkezik az Önök iskolájából, ami egy

sikeres együttműködés alapja is lehet.

KÖSZÖNET

2022






