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Python alapok
Intenzív, 10 alkalmas interaktív online tanfolyam a jövő programozási nyelvéről
– elméleti ismeretekkel és gyakorlófeladatokkal
Dátum:
2022. február 2. – 2022. március 29.
(minden héten, kedden és csütörtökön;
du. 15.30 – 17.00 között)

Szakértő tréner:
Kuti Péter, informatika és
programozás oktató

Képzési forma:
10 alkalmas online tanfolyam
jegyzettel és gyakorlófeladatokkal

Az intenzív online tanfolyam programja

Előjelentkezési akciós részvételi díj

1. alkalom (elmélet): 2022. február 22. (du. 15.30 – 17.00)

A részvételi díj 69.900 Ft helyett most 20% kedvezménnyel: 55.920 Ft +
áfa/fő.

−
−
−

Számrendszerek, 2, 8, 16. Adatszerkezetek
Numerikus típusok, Boolean típus, Python stringek
Operátorok a nyelvben. Aritmetikai, Logikai, Hozzárendelő

2. alkalom (elmélet): 2022. február 24. (du. 15.30 – 17.00)
−
−

Véletlen szám. Python specifikus szerkezetek
Lists, list comprehension, Dictionaries, Tuples, Sets, Ranges

3. alkalom (gyakorlat): 2022. március 1. (du. 15.30 – 17.00)
−
−
−
−

Elágazás, Ciklusok. Fájl olvasása
Elemi algoritmusok I.
Összegzés, megszámlálás, eldöntés
Gyakorlás

4. alkalom (gyakorlat): 2022. március 3. (du. 15.30 – 17.00)
−
−
−

Elemi algoritmusok II.
Maximum, minimum.
Gyakorlás

5. alkalom (gyakorlat): 2022. március 8. (du. 15.30 – 17.00)
−

Elemi algoritmusok III.
Kiválasztás, Keresés, Kiválogatás
Gyakorlás

7. alkalom (gyakorlat): 2022. március 17. (du. 15.30 – 17.00)
−

Gyakorlás, feladatmegoldás

8. alkalom (gyakorlat): 2022. március 22. (du. 15.30 – 17.00)
−
−
−

Elemi algoritmusok IV.
Szétválogatás, Unió, Metszet, Cserés rendezés
Gyakorlás

9. alkalom (gyakorlat): 2022. március 24. (du. 15.30 – 17.00)
−

Gyakorlás, feladatmegoldás

10. alkalom (gyakorlat): 2022. március 29. (du. 15.30 – 17.00)
−

Azonnali kérdések órája

Jelentkezem

FAM tagoknak, ingyenes a részvétel. További információért kattintson ide.

Csoportos jelentkezési akció*
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő esetén
10%, minden további jelentkező esetén 15% kedvezményt adunk a
részvételi díjból.

Mikrokedvezmény*
Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek
10% kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény érvényesítéséhez a
megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell megadnia.
* A fenti kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A képzés menete

Gyakorlás, feladatmegoldás

6. alkalom (gyakorlat): 2022. március 10. (du. 15.30 – 17.00)
−
−
−

Forum Akadémia Membership kedvezmény*

Az online képzési napokon direkt linket küldünk neked a jelentkezéskor
megadott email címre, amin keresztül csatlakozni tudsz a Zoom felületen
megtartott tréninghez. Az online tréningen megosztott diasort és a képzésről
készített felvételt a felhasználói fiókodon keresztül, a „Kurzusaim”
menüpontban éred el.

Részvételi feltételek
Jelentkezésed a rendszerünkben előjegyzésben rögzítjük, melyről emailes
visszaigazolást küldünk. A részvételi díj befizetésére szóló 8 napos fizetési
határidővel kiállított átutalásos számlát a tanfolyam indulása előtt 5 nappal
állítjuk ki. A jelentkezést követő 14 napig jelezheted felénk elállási szándékodat.
Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a
jelentkező(k) bármely okból nem tud részt venni a tréningen, a részvétel
átruházható más személyre. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem
megfelelő érdeklődés esetén a tanfolyam megtartásától eltekintsünk. Ekkor a
részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem
léphet fel. A változtatás jogát fenntartjuk.

fővel az „Python alapok” c. 10 alkalmas online képzésre.

Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!)
*Cég / Magánszemély neve, címe

* Cég adószáma, fő tevékenysége
*Megrendelő e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
Dátum

Aláírás

Igen, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, postacímemet, telefonszámomat és e-mail
címemet a SkillEd online oktatási platform
üzemeltetője, a FORUM Média Kiadó Kft. hírlevél
küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan,
vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a
kiadványairól,
képzéseiről,
szolgáltatásairól,
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy
adataimat a FORUM Média Kiadó Kft. a GDPR (EU
2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más
hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat
bármikor
visszavonhatom és így a hírlevélről bármikor
leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található
link
segítségével,
valamint
az
ugyfelszolgalat@skilled.hu e-mail címre, vagy postai
úton a FORUM Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út
91. címre küldött lemondási kérelem útján. 8903601

