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Kedves érdeklődő!

Engedd meg, hogy a következő oldalakon
részletesebben is bemutassam képzéseink
modulrendszerét!

Ha további kérdéseid vannak, ne habozz, tedd fel őket
az info@ak-akademia.hu címen!

Üdvözlettel:
Markos András

mérnök informatikus
az A&K Akadémia ügyvezetője
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Junior Java Programozó képzés moduljai

✓platform környezet

✓szintaxis

✓változók

✓tömbök

✓primitív adattípusok

✓enum típusok

✓kód konvenciók

✓operátorok

✓kifejezések

✓kód blokkok

✓vezérlőszerkezetek

✓kivételkezelés

✓szám típusok

✓String típus

✓hibakeresés

✓OOP koncepciók

✓JavaBeans

✓korai kötés

✓késői kötés

✓osztályok

✓objektumok

✓csomagok

✓interfész

✓öröklődés

✓annotációk

✓generikus típusok

✓szerializáció

✓IO műveletek

✓párhuzamos 

programozás alapjai

✓magas szintű 

párhuzamos 

programozás

✓reguláris kifejezések

✓Java Collections

Framework

✓Stream API 

kezdőknek

✓lambda kifejezések 

alapjai

✓dátum és idő

✓JavaFX / Swing

✓beágyazott osztályok

✓telepítés

I. Java modul



Junior Java Programozó képzés moduljai

✓agilis fejlesztési módszertan

✓hibajegykezelő szoftver (Jira)

✓kollaborációs szoftver (Confluence)

✓integrált fejlesztői környezetek

✓verziókezelő rendszerek

II. Fejlesztési módszertan modul



✓relációs adatbázis-kezelő rendszerek

✓SQL alapok

✓adatbázis-kezelés JDBC-vel

III. SQL modul

Junior Java Programozó képzés moduljai



✓angol szaknyelvi fejlesztés

✓hálózati kommunikáció általános illemszabályai

✓állásinterjú felkészítés

IV. Angol nyelvi modul

Junior Java Programozó képzés moduljai



✓Soft skillek fejlesztése: prezentációs készség, csapatmunka

✓Csoportos (team coaching) és egyéni coaching alkalmak

✓Karriertervezés

✓Állásinterjú felkészítés

✓Személyes célok elérésének támogatása

✓Motiváció és stresszkezelés

✓Önismeret és önbizalom

V. Karrier coaching modul

Junior Java Programozó képzés moduljai



Middle Java Programozó képzés Java 
modulja

✓ legfontosabb tervezési 

minták

✓ immutábilis osztályok

✓ belső osztályok és 

használatuk

✓ Properties fájlok használata

✓ fájlkezelés NIO.2-vel

✓ kód refaktorálásának

gyakorlása

✓ kódminőség javítása 

SonarQube-bal

✓ debuggolás IDE-vel

✓ invariánsok ellenőrzése 

assertionnel

✓ saját iterálható 

adatstruktúra megvalósítása

✓ saját automatikusan 

bezárható osztály 

megvalósítása

✓magasszintű párhuzamos 

programozás részletei

✓ parallel streamek

használata

✓ többnyelvű programok 

írása, resource bundle

létrehozása, Locale osztály, 

I18N (internationalization)

✓ JavaFX grafikus felhasználói 

felület megvalósítása

✓ unit tesztelés JUnit 5-tel

✓ integrációs tesztelés 

FitNesse-szel

✓Version Control Systems: 

git, SVN

✓ build tool-ok használata: 

Gradle, Maven

✓ külső library-k használata

✓ leggyakoribb külső Java 

library-k és azok funkciói

✓web alkalmazás tesztelés 

automatizálása 

Seleniummal

✓másik IDE-k lehetőségeinek 

használata: IntelliJ IDEA, 

Eclipse, NetBeans

✓ platform környezet 

alaposabb megismerése

✓ legfontosabb UNIX 

parancsok



Senior Java Programozó képzés 
Java modulja

✓funkcionális 

programozás részletei

✓Stream API haladóknak

✓lambda kifejezések 

részletesen

✓tervezési minták

✓clean coding

✓absztrakciós elv

✓kód újrahasznosítási elv

✓parancs-lekérdezés 

szeparációs elv

✓kompozíció öröklődés 

helyett

✓fundamentális 

problémák az 

öröklődéssel

✓Java API ismert hibái

✓defenzív programozás

✓offenzív programozás

✓fail-fast

✓információ rejtési elv

✓Demeter törvénye

✓90-90 szabály

✓legkisebb 

megdöbbenés elve

✓szerepek szétválasztása

✓a rosszabb jobb érvelés

✓kohézió

✓csatolás

✓Profiling

✓DRY vs WET

✓KISS

✓YAGNI

✓Single responsibility

principle

✓Open / closed principle

✓Liskov helyettesítési elv

✓Interfész szegregációs 

elv

✓Dependency Inversion

principle

✓Dependency Injection

✓Inversion of Control

✓Spring core

✓ORM

✓Hibernate core

✓IT biztonság

✓automatizált 

integrációs tesztelés



Ha további kérdéseid vannak, amelyekre nem kaptál 
választ, ne habozz, tedd fel:

E-mail: info@ak-akademia.hu

Telefon: +36 20 233 3761

Irodánk: 1037. Budapest, Hunor utca 62.

Kövess minket itt is:

Facebook: ak-akademia
YouTube: ak-akademia

Instagram: ak-akademia

mailto:info@ak-akademia.hu
tel:+36202333761
https://goo.gl/maps/jxzCGHSxSx62
https://www.facebook.com/ak.akademia/
https://www.youtube.com/channel/UCLKfUmirxbvttfCaJ9oDkZg
https://www.instagram.com/akademia.ak/

