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A világ legjobb egyetemein használt szoftvert vezetnek be  
az Óbudai Egyetemen  

Az országban elsőként az Óbudai Egyetem vezeti be idén ősztől teljes körűen, az 
oktatók és hallgatók számára is hozzáférhető módon, az oktatást és a tanulást 
egyaránt segítő MATLAB® szoftvert. A MATLAB egy széles körben használt 
mérnöki és matematikai rendszer, amelyet a világ TOP 25 egyeteméből 24 a teljes 
intézményre kiterjedő konstrukcióban használ. Ezeket a feltételeket teremti most 
meg hallgatói és oktatói számára az Óbudai Egyetem, hazai viszonylatban 
élenjáró módon, ezzel is emelve az intézményben folyó oktatás színvonalát. 

Az Óbudai Egyetem idén ősztől teszi lehetővé a MATLAB licensz megvásárlásával, 
hogy az oktatók, hallgatók és dolgozók irodai, otthoni és hordozható 
számítógépen, valamint az összes egyetemi számítógépen jogtisztán 
használhassák a szoftvert. A MATLAB egy széles körben használt mérnöki és 
matematikai rendszer, mely felhasználható a matematikai, mérnöki és gazdasági 
tárgyak oktatásában, valamint kutatási tevékenységben. MATLAB használatával a 
hagyományos programozási nyelvekhez – például C/C++ – képest egyszerűbben és 
gyorsabban oldhatóak meg matematikai és műszaki problémák.  

Mérnökök és kutatók milliói számára mind az iparban, mind az akadémiai 
szektorban a MATLAB a számítások nyelve. 

A MATLAB - Simulink termékeket a világon több mint 5000 egyetemen használják 
oktatásra, a legkülönbözőbb tananyagokba integráltan, a hallgatók 
gondolkodásmódjának fejlesztésére és piacképes tudásuk biztosítására. A világ 
TOP 25 egyeteméből 24 a teljes intézményre kiterjedő (ún. TAH) konstrukcióban 
használja a termékcsaládot. Az Óbudai Egyetem élenjáró módon hazánkban 
elsőként csatlakozott ehhez az elitklubhoz. 

Az Óbudai Egyetem számára az idén megvásárolt licensz tartalmazza a MATLAB 
alaprendszert, a Simulink-et, valamint a leggyakrabban használt 48 kiegészítő 
Toolbox-ot. A licensz egy évre szól, amely közel nyolc millió forintba került. Az 
egyetem vezetésének célja, hogy a szoftver idei bevezetését követően jövőre a 
nemzetközi trendeket követve még hatékonyabban, az egyes tananyagokba is 
beépítsék annak használatát. 

Október 18-án az egyetem MATLAB Nyílt Napot tart, amelyen a hallgatókat 
bemutatókkal, tájékoztatókkal, nyereményjátékkal, az egyetem oktatóit pedig a 
szoftverben rejlő lehetőségeket bemutató előadással várják a szervezők. 


