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Best in Class minősítést kapott a Debreceni Egyetem a Deutsche Telekom-tól. A vállalat 

kétévente értékeli a cégcsoport nemzetközi egyetemi együttműködéseit. Idén a T-Systems 

International 100% tulajdonában lévő leányvállalatot az  IT Services Hungary (ITSH) 

kapcsolatait is megvizsgálva döntött a cég Egyetemi Kapcsolatok Osztálya (Academic 

Relations) arról, hogy a kiváló együttműködés elismeréseként a kitüntető címet 650 

partneregyeteme közül elsőként a Debreceni Egyetemnek ítéli oda.  

 
 A díjat Dr. Ingo Dahm, a Deutsche Telekom Nemzetközi Akadémiai Kapcsolatok vezetője adta 

át Prof. Dr. Páles Zsoltnak, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesének és Prof. Dr. Terdik 

Györgynek, az Informatikai Kar dékánjának. 

 A döntés átfogó kutatásra és statisztikai adatok elemzésére épül, amely megvizsgálja - többek 

között - az intézményben kifejlesztett szabadalmak mennyiségét, a vállalatnál szakmai gyakorlatot 

végző, illetve munkát vállaló diákok számát, a cég alkalmazottai közül az egyetemen tanulók arányát.  

 

- A Debreceni Egyetem olyan tudományos partner, amely az ITSH számára megfelelően képzett 

szakmai utánpótlást biztosít a megfelelő számban. Ebben a szegmensben - összehasonlítva a többi 

oktatási kapcsolattal - a Debreceni Egyetem bizonyult a leghatékonyabbnak - hangsúlyozta Ingo 

Dahm. 

 

- Az egyetemen arra törekszünk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik biztos tudással 

felvértezve, minden tekintetben felkészülten, versenyképes diplomával lépnek ki a regionális, az 

országos vagy akár a nemzetközi munkaerőpiacra - fogalmazott Prof. Dr. Fábián István rektor. 

 Az IT Services Hungary oktatási színvonala, kiemelten az informatikai és nyelvi képzése miatt 

választotta partnerének a Debreceni Egyetem Informatikai Karát még 2007-ben. A közös szakmai 

munka eredményeként 2009 szeptemberében két informatikai specializáció indult, amelyek 

lehetőséget nyújtanak a nyelvismerettel rendelkező, nem informatika szakos hallgatók speciális 

informatika képzésére. 2011-ben létrejött az Infokommunikációs Rendszerek Üzemeltetése 

Kihelyezett Tanszék, amely megteremti azokat a feltételeket, amelyek összehangolják a kutatást és az 

oktatást a piacképes tudással. Kiemelt célja a mérnökinformatikus, programtervező informatikus és 

gazdaságinformatikus szakos hallgatók képzési színvonalának emelése, valamint a gyakorlati oktatás, 

a gyakorlat oldaláról elvárt alapvető kompetenciák fejlesztése. Az IT Services Hungary munkatársai 

előadásokkal, bemutatókkal rendszeresen részt vesznek az Informatikai Kar által szervezett 

Informatikai Szakmai Napokon. 

 

Legnagyobb Magyarországi ICT munkaadóként kiemelten fontosnak tartjuk, a jól képzett, idegen 

nyelveket beszélő kollégák alkalmazását és karrier újának építését – nyilatkozta Bőthe Csaba az ITSH 

ügyvezető igazgatója. Jelenleg 1200 főt foglalkoztatunk debreceni telephelyünkön, további bővítést 

tervezünk. A Debreceni Egyetemmel kialakított együttműködés folytatása és fejlesztése toborzási  

stratégiánk meghatározó eleme. Örömünkre szolgál hogy a Egyetem vezetése nyitott cégünkkel való 

együttműködésre és partner az új kezdeményezésekben. 

 

 

   



Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems International leányvállalata, nemzetközi hálózatának fontos szereplője. Magyarország 
legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja és egyben legnagyobb ICT munkaadója, mely 2008-ban elnyerte 
az “Év befektetője” díjat. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az 
informatikai megoldások kiszervezésére és menedzsmentjére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A 
vállalat folyamatosan fejleszti budapesti, debreceni és pécsi telephelyét, valamint várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 
http://www.it-services.hu 

 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat 
nyújt multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege 
integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének biztosítása céljából. Közel 48 200 munkavállaló 
dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei 
alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 9.2 milliárd euró árbevételt generált a 2011-es pénzügyi évben. 
 
A Deutsche Telekom bemutatása 
A Deutsche Telekom a világ egyik vezető integrált telekommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalata közel 130 millió mobil 
felhasználóval, 33 millió vezetékes hálózati,- és mintegy 17 millió szélessávú vonallal.(2012. június 30-i adatok szerint.) A 
Deutsche Telekom csoport a vezetékes telefónia, a mobil kommunikáció, az internet és IP televízió területén kínál termékeket és 
szolgáltatásokat lakossági felhasználók számára és ICT megoldásokat az üzleti szektor és közszféra szereplőinek. A Deutsche 
Telekom több mint 50 országban van jelen, és világszerte közel 233 000 munkavállalóval rendelkezik. A vállalatcsoport 58.7 
milliárd euró árbevételének több mint felét Németországon kívül generálta a 2011-es pénzügyi évben. (2011. december 31-i 
adatok szerint.) 
További információ elérhető a www.telekom.com oldalon. 
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