Budapesti központú, magyar nyelvű bootcampek összehasonlítása
Képzési idő
hossza,
munkarendje

Képzési díj
összege
(bruttó díjak)

Fizetési
feltételek

Codecool
12+6 hónap (12
hónapig
kéthetente,
hétköznap 9 és
15 óra között
van iskolai
oktatás, majd 6
hónapig tart a
szakmai
gyakorlat)
1.058-3.531 eFt
(van
kedvezményes
díj az előre
fizetőknek, teljes
árú díj hűségidő
nélkül, a
miskolci képzés
25%-kal
olcsóbb)

Green Fox
4 hónap, plusz 2
hét szünet
(minden
hétköznap napi 8
órában)

PROGmasters
16 hét (minden
hétköznap napi
8 órában)

[r]eaktorlabs
18 hét (minden
hétköznap napi 9
órában)

METU JUMP
4 hónap
(minden
hétköznap napi
8 órában)

Braining Hub
6 hónap (két
hétköznap este
napi 4,5 órában
és egy
hétvégi napon 9
órában)

Training360
4 hónap
(hétfőtől
csütörtökig
napi 8 órában)

1.257-1.765 eFt
(van
kedvezményes
díj az előre
fizetőknek)

0 Ft
(ösztöndíjas)
vagy 1.1301.207 eFt
(van
kedvezményes
díj az előre
fizetőknek)

0 Ft (ösztöndíjas)
vagy 1.245 eFt

1.257-1.638 eFt
(van
kedvezményes
díj 1 év
hűségidővel
vagy teljes árú
díj anélkül)

Van halasztott
részletfizetés 18
hónapon
keresztül

Van halasztott
részletfizetés 18
hónapon
keresztül

Van halasztott
részletfizetés
18 hónapon
keresztül és
ösztöndíj (amit
a leendő
munkaadó
fizet)

Van halasztott
részletfizetés 24
hónapon
keresztül, vagy
ösztöndíjas
képzés (előbbinél
ki kell fizetni
előre 100 eFt-ot).

Van halasztott
részletfizetés
18 hónapon
keresztül, de
előleget kell
fizetni (a tandíj
kb. 24-33%-át)

368-1.003 eFt
(van ösztöndíj a
legjobban
felvételizőknek,
kedvezményes
díj hűségidővel
– ennél a
próbaidő végén
a képzési díj
35%-a visszajár
–, vagy teljes
árú díj
hűségidő
nélkül)
A képzési díjat
2 vagy 3
részletben kell
kifizetni

A képzés a
hallgatók
számára
ingyenes
(viszont ki kell
fizetni az 1.905
eFt összegű
tandíjat, ha a
hallgató nem
végzi el
tanfolyamot,
vagy nem
fogadja el az
állásajánlatot)
100 eFt kaució
van az elején,
ami
elhelyezkedés
után visszajár

Diákok száma

25 fős csoport

Felvételi
feltételek (a
szokásos
készségeken –
személyiség,
logikai és
kooperációs
készségek,
motiváció, ACteszt – túl)

Legalább
alapfokú
angoltudás kell

15-21
fős csoport
Középfokú
angoltudás kell,
emellett nem
feltétel, de
előnyt jelent egy
diploma és/vagy
a programozási
ismeretek

18 fős csoport

12 fős csoport
Legalább
középfokú
angoltudás kell

Pénzügyi
Ha nem tudnak
garancia az
állást biztosítani
elhelyezkedésre a végzést követő
4 hónapon belül,
nem kell
kifizetni a
képzést

Nincs pénzügyi
garancia

Ígért kezdő
fizetés és
hűségidő a
munkaadóhoz

Minimum bruttó
350 eFt

Minimum bruttó
340 eFt, 6 hónap
hűségidőt kell
vállalni

Középfokú
angoltudás és
alapszintű
programozási
ismeretek
kötelezőek (aki
utóbbival nem
rendelkezik, az
kap ingyenes
felkészítő
tananyagot)
Ha nem tudnak
állást
biztosítani a
végzést követő
3 hónapon
belül, akkor
visszafizetik a
befizetett
képzési díj
felét
Minimum
bruttó 350 eFt,
1 év hűségidőt
kell vállalni

Következő
kurzus dátuma

2 hetente

2018. október
24.

2018.
november 12.

Kb. 20 fős
csoport
Középfokú
angoltudás kell

Maximum 1518 fős csoport
Középfokú
angoltudás és
alapszintű
programozási
készség kell

18-20 fős
csoport
Legalább
középfokú
angoltudás kell

Nincs pénzügyi
garancia

Ha nem tudnak Nincs pénzügyi
állást
garancia
biztosítani a
végzést követő
3 hónapon
belül, akkor
visszafizetik a
befizetett
képzési díj felét

Nincs
pénzügyi
garancia

Minimum bruttó
300 eFt, 1 vagy 2
év hűségidőt kell
vállalni
(utófinanszírozott
/ ösztöndíjas
képzés)
2018. ősz

Minimum
bruttó
330 eFt, 0 vagy
1 év hűségidőt
kell vállalni

Minimum
bruttó
375 eFt, 0 vagy
1 év hűségidőt
kell vállalni

Minimum
bruttó
270-380 eFt, 1
vagy 2 év
hűségidőt kell
vállalni

2018.
szeptember 24.

2018.
szeptember

2018.
november 5.

Az összehasonlítást a PROGmasters készítette a fenti cégek honlapjain elérhető információk alapján.

