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Kooperatív képzés indul a Nyíregyházi Főiskolán

Nyíregyháza, 2008. február 27. – A mai napon a Nyíregyházi Főiskola és az IT Services
Hungary Kft. aláírta azt az együttműködési megállapodást, melynek eredményeként a
főiskola féléves kooperatív képzést indít.

A Nyíregyházi Főiskola és az IT Services Hungary Kft. (ITSH) 2007 végén közös kooperatív
képzést indított. A ma aláírásra került megállapodás eredményeként a képzésre sikeresen
pályázott  utolsó  éves  hallgatók  7  hónap  alatt  elsajátíthatják  a  nemzetközi  informatikai
szolgáltató iparban szükséges alaptudást és készségeket.

A  kooperatív  képzés  Nyugat-Európában  már  elterjedt  formája  a  főiskolai  vagy  egyetemi
hallgatók  számára  olyan  meghatározó  szakmai  ismereteket  nyújt,  mely  a  jövőbeli
munkakeresést  jelentősen  megkönnyíti.  Az  utóbbi  években  Magyarországra  is  betört
kezdeményezés  már  elérhető  a  magyar  felsőoktatási  intézmények  egy  részében,  s  a
Nyíregyházi Főiskola ezzel lépést tartva vállalta a képzés megszervezését és lebonyolítását.
Dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola rektora elmondta, hogy „a kooperatív képzés egy
olyan szakmai képzésre ad lehetőséget hallgatóinknak, melyet főiskolai tanulmányaik mellett
folytathatnak.  A  következő  hónapokban  a  részt  vevő  fiatalok  a  Nyíregyházi  Főiskolán
szerzett  elméleti  tudásukat  olyan  informatikai  ismeretekkel  egészíthetik  ki,  mellyel  a
diplomaszerzés után gyorsabban, sikeresebben találnak munkát.”

A budapesti székhelyű IT-Services Hungary Kft. nemrégiben nyitotta meg debreceni irodáját,
így bővítve a T-Systems  világméretű szolgáltatóhálózatát. A döntéshez hozzájárult, hogy a
kelet-magyarországi szakképzés és felsőoktatás színvonala a legmagasabb igényeknek is
megfelel. „Cégünk a Nyíregyházi  Főiskolát tudományos tevékenysége, az informatikai és a
nyelvi  képzés  magas  színvonala,  valamint  a  debreceni  telephelyünkhöz  való  földrajzi
közelsége miatt választotta oktatási partnerének.” – nyilatkozta az eseményen Ilosvai Péter
az IT Services Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A T-Systems bemutatása

A  T-Systems  az  üzleti  felhasználók  számára  nyújt  kombinált  ICT (informatikai-  és
kommunikációtechnikai) szolgáltatásokat.  Az informatikai  és  kommunikációs technológiák  területén
rendelkezésre álló széleskörű  tudásbázisának köszönhetően a Deutsche Telekom üzleti vásárlókat
kiszolgáló részlege egyaránt kiemelt partnerévé vált a multinacionális vállalatoknak, a kis- és közepes
vállalkozásoknak, valamint az állami szektor intézményeinek. Világszerte az ipar  minden területén
több mint 160 000 ügyfél élvezi annak előnyeit, hogy a vállalat konkrét tapasztalatainak köszönhetően
egyetlen  forrásból  szerezheti  be  az  integrált  ICT  megoldásokat.  A  T-Systems  az  egyetlen  olyan
vállalat, amely teljes saját ICT portfoliót kínál, és amely az új megoldások kialakítása érdekében ötvözi
az informatikai és a kommunikációs technológiákat.
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Az IT Services Hungary Kft. bemutatása 

Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems 100 %-os tulajdonban levő leányvállalata. Az IT Services
Hungary  Kft.  (ITSH)  2007  januárjában  alakult.  Az  ITSH informatikai  tanácsadási  szolgáltatásokat
lefedő  széles  portfolióján  belül  az  ITSH  az  informatikai  megoldások  karbantartására  és
kiszervezésére,  valamint  a  fejlesztésre  és  a  rendszerintegrációra  összpontosít.  Ilosvai  Péter,  aki
ügyvezetőként a T-Systems magyarországi tevékenységéért volt  sok éven át felelős, ma az ITSH
ügyvezetője.  Az új  debreceni  T-Systems szolgáltatási  helyszín IT Services Hungary Kft.  név alatt
üzemel. Honlap: http://www.it-services.hu

További információ:

Nyíregyházi Főiskola Médiacentrum és PR Iroda
Béres Tamás, PR csoportvezető
Telefon: 06 42 599 428
E-mail: berest@nyf.hu

IT Services Hungary Kft.
Nagykálnai Andrea, marketing és kommunikációs vezető
Telefon: 06 1 371 8208
Email: andrea.nagykalnai@it-services.hu 
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