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Áttekintés
A HTE Debreceni csoport 2022. február 23.-án alakult, döntően azon debreceni IT cégek
vezetőinek részvételével, akik az előző 15 évben rendszeresen találkoztak a helyi IT
közösségek szervezése kapcsán.

Célkitűzéseink
Az idei év első felében szeretnénk az egyesületi forma megalakításával járó adminisztrációs
teendőket minél hamarabb elvégezni, lefektetni a hosszú távú működés alapjait, kialakítani a
kapcsolattartás módját, tagokat toborozni, majd munkacsoportokba szerveződve foglalkozni
a fókuszterületekkel:
− HTE Debreceni csoport fejlesztése: elnökség
− DEIK oktatásának segítése
− DEIK hallgatói közösség
− Középiskolások, középiskolák, DSZC
− Szakmai közélet: hírlevelek, rendezvények
− Branding

Távlati tervek
Folyamatosan valósítsuk meg a célokat minden fókuszterületen, ne hagyjuk elhalni azokat.

Működés
-

Elnökség eleinte hetente találkozik, később legalább havonta
Csoport találkozó most havonta, majd legalább negyedévente
Munkacsoportokat alakítunk ki a fókuszterületek és érdeklődési területek alapján,
amelyekbe szabadon lehet csatlakozni

Események
A tervezett témákra és eseményekre várjuk azokat a jelentkezőket, akik szívesen részt
vennének az ötletelésben, a szervezésben vagy a lebonyolításban! Keressétek az elnökség
tagjait.

Február
-

Február 23. – megalakuló ülés, alapító tagok belépése
Február 28. – működési rend elkészítése

Március
-

Március egésze – tervezés, infrastruktúra kialakítása
Március 8. – munkaterv javaslat elkészítése(v1)
Március 23. Szerda 10.00 – megalakuló ünnepség
o sajtónyilvános, a nagyközönségnek szól,
o alapító tagok
o HTE elnök úr, Vágujhelyi Ferenc
o DEIK dékán, Hajdú András
o
o

EDC Póser Zoltán - Lovi
Debrecen város?
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-

o Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány - Kossa György
o Iparkamara
Március 28. – első ITDebrecen hírlevél, fókuszcsoportok:
o HTE szakosztályainak, területi csoportjainak infó rólunk
o cél: tagok toborzása, személyes találkozók kialakítása
o A debreceni IT cégek számára (frissíteni a listát a kamarától?)
o A debreceni középiskolák informatikai tanárai számára
o A DE IK hallgatók számára (neptun?)

Április
-

-

-

Április egésze – tagok toborzása
o Személyes felkeresések (iskolák, cégek)
Április 19. – DEIK szakmai napok
o az ITDebrecen megalakulásának megosztása a hallgatókkal
o a bevonás elkezdése (hány kötelező szakmai gyakorlat volt a cégeknél az előző
három éve, most mennyi van, milyen kérdésekkel tudnak hozzánk fordulni,
mire számíthatnak, stb.)
o legyenek meg addigra a csatornák, ahol elérnek minket a diákok
o szakmai gyakorlattal kapcsolatban kérdőív - mit vár?
Április vége (04.25-04.29) – csapatépítő, networking
o Csapatmunkára készülünk fel, ismerjük meg egymást
o az akkori tagokra vonatkozóan
o hosszabb esemény, pl. 15.00-19.00-ig
o mindenki írja meg egy héttel előre, mit akar a térképre felrakni: magáról és a
cégéről
o mindenki gyűjtse össze előre, hogy egy-egy cégtől mit kérdezne
o kis csoportos beszélgetés, negyed óránként forgás
o munkacsoportok megalakítása
Április 28. – ITDebrecen hírlevél

Május
-

Április egésze – tagok toborzása
Weblap továbbfejlesztése
IT Debrecen Meetup
o DEIK diákokkal
▪ cél: az információ hiány megszüntetése
▪ akár szakmai gyakorlatra is lehessen jelentkezni

Június
-

IT Debrecen találkozó

Július-Augusztus
-

szünet

Szeptember
-

megjelenés a DEIK-en az elsősök motiválására
IT Debrecen Meetup
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o a különböző cégeknél végzett szakmai gyakorlatosok eredményének
bemutatása

Október
-

50 éves PM évforduló,
DEIK szakmai napokon megjelenés

November
-

IT Debrecen találkozó

December-Január
-

IT Debrecen Meetup
o szakmai előadások
szünet
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