NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
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Választható szak
ápolás és betegellátás-ápoló
szakirány
ápolás és betegellátás-ápoló
szakirány
ápolás és betegellátásmentıtiszt szakirány
ápolás és betegellátásmentıtiszt szakirány
ápolás és betegellátásszülésznı szakirány
ápolás és betegellátásszülésznı szakirány
egészségügyi gondozás és
prevenció-védını
szakirány
egészségügyi gondozás és
prevenció-védını
szakirány
egészségügyi szervezı(2)
egészségügyi szervezı(2)
szociális munka
szociális munka

Irányszám
Költségtérítés Képz. idı
min. <
(félév)
(félév)
max.

Érettségi követelmények

támogatott

Képzési
terület
ORVOS

8

15 < 60

250 000 Ft

ORVOS

támogatott

ORVOS
8

15 < 60

250 000 Ft

ORVOS

támogatott
8

15 < 60

250 000 Ft

kettıt kell választani: biológia v. fizika v.
informatika v. kémia v. magyar v. szakmai
elıkészítı tárgy(4)

támogatott
20 < 50

250 000 Ft

180 000 Ft

ORVOS
ORVOS

8

támogatott
239 000 Ft
támogatott

ORVOS

ORVOS
7

20 < 80

6+1(1)

20 < 50

kettıt kell választani: magyar v. matematika
v. társadalomismeret v. történelem v. egy
idegen nyelv(6) v. szakmai elıkészítı tárgy(5)

ORVOS
ORVOS
TÁRS
TÁRS

RÉSZIDİS (LEVELEZİ) KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma

Választható szak
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ápolás és betegellátásápoló szakirány(3)
ápolás és betegellátásápoló szakirány(3)
ápolás és betegellátásmentıtiszt szakirány(3)
ápolás és betegellátásmentıtiszt szakirány(3)
ápolás és betegellátásszülésznı szakirány(3)
ápolás és betegellátásszülésznı szakirány(3)
egészségügyi
szervezı(2)(3)
egészségügyi
szervezı(2)(3)
szociális munka(3)
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szociális munka(3)
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Irányszám
Költségtérítés Képz. idı
min. <
(félév)
(félév)
max.

Érettségi követelmények

támogatott

Képzési
terület
ORVOS

8

15 < 50

125 000 Ft

ORVOS

támogatott

ORVOS
8

15 < 50

125 000 Ft

kettıt kell választani: biológia v. fizika v.
informatika v. kémia v. magyar v. szakmai
elıkészítı tárgy(4)

támogatott
8

ORVOS
ORVOS

15 < 50

125 000 Ft

ORVOS

támogatott

ORVOS
7

20 < 90

119 000 Ft
támogatott
90 000 Ft

ORVOS
6+1(1)

kettıt kell választani: magyar v. matematika v.
20 < 150 társadalomismeret v. történelem v. egy idegen
nyelv(6) v. szakmai elıkészítı tárgy(5)

TÁRS
TÁRS

(1) A szakon 30 kredit értékő összefüggı szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
(2) Választható szakirányok: egészségbiztosítás, egészségturizmus szervezı, egészségügyi ügyvitelszervezı.
(3) A levelezı munkarendő képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve havi rendszerességgel, hétfıtıl péntekig, munkanapokon kerül sor.
(4) Szakmai elıkészítı tárgy: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.
(5) Szakmai elıkészítı tárgy: mővelıdési és kommunikációs alapismeretek, szociális alapismeretek.
(6) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Az ápolás és betegellátás-ápoló szakirány alapképzési szak levelezı munkarendre az egészségügyi szakmacsoportba tartozó végzettséggel és
jelenleg ilyen munkakörben dolgozók jelentkezhetnek.
Az ápolás és betegellátás-szülésznı szakirány alapképzési szak levelezı munkarendre szülésznı végzettséggel és szülésznı munkakörben
eltöltött legalább 2 éves munkaviszonnyal rendelkezık vagy fıiskolai ápoló végzettséggel és ápoló munkakörben eltöltött legalább 2 éves
munkaviszonnyal rendelkezık és jelenleg ilyen munkakörben dolgozók jelentkezhetnek.
Az ápolás és betegellátás-mentıtiszt szakirány alapképzési szak levelezı munkarendre mentıápoló végzettséggel és legalább 2 év mentıápolói
gyakorlattal rendelkezık és jelenleg ilyen munkakörben dolgozók jelentkezhetnek.
Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérı többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerő középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való
átszámítása központilag történik, errıl bıvebben A külföldi vagy külföldi rendszerő végzettségekrıl szóló részében, illetve a www.felvi.hu
weboldalon találhat bıvebb információt.
Csatolandó dokumentumok
szak

forma munkarend

dokumentumok
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, mővészeti versenyeredmény
igazolása, technikusképesítı bizonyítvány
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendı további dokumentumok:

minden alapképzés

ápolás és betegellátásápoló, mentıtiszt,
szülésznı szakirány

A

L

Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

NAPPALI KÉPZÉSEK
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma
M
M

N
N

A
K

M

N

A

M

N

K

Választható szak
ápolás
ápolás
egészségügyi szociális
munka
egészségügyi szociális
munka

Költségtérítés
(félév)

Képz. idı
(félév)

Irányszám
min. <
max.

támogatott
250 000 Ft

3
3

15 < 25

támogatott

4

Személyes megjelenést igénylı
vizsgaformák

Képzési
terület
ORVOS
ORVOS

felvételi elbeszélgetés

ORVOS

10 < 60
150 000 Ft

4

ORVOS

RÉSZIDİS (LEVELEZİ) KÉPZÉSEK
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma
M
M

L
L

A
K

M

L

A

M

L

K

Választható szak
ápolás(1)
ápolás(1)
egészségügyi szociális
munka(1)
egészségügyi szociális
munka(1)

Költségtérítés
(félév)

Képz. idı
(félév)

Irányszám
min. <
max.

támogatott
125 000 Ft

3
3

20 < 35

támogatott

4

Személyes megjelenést igénylı
vizsgaformák

Képzési
terület
ORVOS
ORVOS

felvételi elbeszélgetés

ORVOS

20 < 95
120 000 Ft

4

ORVOS

(1) A levelezı munkarendő képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, havi rendszerességgel, hétfıtıl péntekig, munkanapokon kerül sor.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Ápolás mesterképzési szak
A szakra az egészségtudományi képzési területen szerzett fıiskolai/BSc ápoló diplomával végzett egészségügyi szakemberek jelentkezhetnek.

Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak
Az alábbi végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezık adhatnak be felvételi kérelmet:
Általános szociális munka és szociális munka (hagyományos és bachelor), szociálpedagógia (hagyományos és bachelor), az ápolás és
betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervezı alapképzési szakokon valamint hagyományos képzésben védını,
ápoló, diplomás ápoló, gyógytornász és egészségügyi ügyvitelszervezı alapképzésben, a szociálpolitika, politológia, szociológia, társadalmi
tanulmányok, pedagógia és pszichológia alapképzési szakokon (hagyományos és bachelor), a pedagógusképzési terület alapképzési szakjain
szerzett szakképzettségel rendelkezık
Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: szociális munka, szociálpedagógia. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével
elfogadott alapszakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia. A közgazdasági képzési ág alapszakjain, a jogi- és igazgatási képzési
terület igazgatási képzési ág alapszakjain, a pszichológia alapképzési szakon, a pedagógusképzési és egészségtudományi terület alapképzési
szakjain szerzett szakképzettség.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhetı, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azok a pályázók, akiket elınyben kell részesíteni, azok
számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az elınyben
részesítendık többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az összpontszámot az oklevél minısítése, a felvételi elbeszélgetés és a többletpontok adják, melyek számítás módja az alábbiak szerint történik:
A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy fıiskolai képzésben szerzett oklevél
minısítésének nyolcszorosa (maximum 40 pont).
Felvételi elbeszélgetés, melynek témája a megadott felvételi irodalmak ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága. A felvételi elbeszélgetés
során maximum 50 pont szerezhetı.
Ápolás mesterképzési szak
Ajánlott irodalom:
Barbara Fuszard: Innovatív tanítási módszerek az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1997.
Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertan és egészségügyi statisztikai alapismeretek. PTE, 1999.
Bessie L. Marquis, Carol J. Huston: Vezetıi szerepek és menedzsment az ápolásban – elmélet és alkalmazás. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest,
1999.
Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak
Felvételi szakirodalmak:
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlıtlenségek. Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.
Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (szerk. Somorjai Ildikó). Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.
Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak
Ajánlott irodalom:
Szalai Júlia(2007): Nincs két ország...? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon Osiris kiadó Bp.
Krémer Balázs: Ápolás-gondozás - kit, miért, hol, hogyan és egyáltalán...
www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai
Darvas Ágnes - Gyıri Péter - Kınig Éva - Mózer Péter - Tóth Zoltán: Szükség van a változásra. Pénzbeli ellátások rendszere
www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai

Pontszámítás
egészségügyi szociális munka, szociális munka és szociális gazdaság
(nappali és levelezı képzések)

ápolás
(nappali és levelezı képzések)

Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
- oklevél minısítése alapján: 40 pont (minısítés * 8)

Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
- oklevél minısítése alapján: 40 pont (minısítés * 8)

Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható
- Elınyben részesítési maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 8 pont
- gyermekgondozás: 8 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont
- hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsı C: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsı C: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / közép C: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont
- szociális szakvizsga: 5 pont

Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható
- Elınyben részesítési maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 8 pont
- gyermekgondozás: 8 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont
- hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsı C: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / közép C: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / felsı C: 8 pont
- demonstrátor: 3 pont
- igazolt szakmai gyakorlat befejezett 5 évenként: 2 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
forma munkarend dokumentumok
Felvétel feltétele: felsıfokú oklevél
minden
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
szak
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás,
szakmai (elı)tanulmányok, tevékenységek

szak

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
Munka- Fin.
Szakirányú továbbképzés neve
rend
forma
L
K
akut betegellátó

Költségtérítés Képzési idı
Képzés
Képzés
Képzési
Irányszám
gyakorisága helye
terület
(félév)
(félév)
150 000 Ft
3
15 < 30 havonta
Nyíregyháza ORVOS

Részvétel feltétele: Fıiskolai szintő ápoló, mentıtiszt szakképzettséggel rendelkezık, illetve az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló
szakirányán, mentıtiszt szakirányán végzettek jelentkezhetnek. További feltétel: legalább egy éves szakmai gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetı szakképzettség neve: akut betegellátó szakápoló
Kapcsolattartó/szakfelelıs: Dr. Harsányi Gergı, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói. u.2-4., tel/fax: (42) 598-266, email: apolo@de-efk.hu.
Jelentkezési határidı: 2010. augusztus 23. Jelentkezés módja: honlapról letölthetı jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevél
másolat, munkaviszony igazolás. Képzés kezdete: 2010. szeptember 1.

Munka- Fin.
Költségtérítés Képzési idı
Képzés
Képzés
Szakirányú továbbképzés neve
Irányszám
Képzési terület
rend
forma
(félév)
(félév)
gyakorisága helye
L
K
alkalmazott szociális gerontológia 70 000 Ft
2
10 < 50 havonta
Nyíregyháza TÁRS
Részvétel feltétele: Társadalomtudomány képzési területen általános szociális munkás, szociális szervezı és szociálpedagógus fıiskolai szintő
szakokon szerzett szakképzettség; szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Orvos- és egészségtudomány
képzési területen ápoló, védını, gyógytornász fıiskolai szintő szakokon szerzett szakképzettség; ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló és
gyógytornász szakirányán, egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védını szakirányán szerzett szakképzettség. A felvétel feltétele
továbbá egy év idısekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásában szerzett igazolt szakmai gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetı szakképzettség neve: szociálgerontológus
Kapcsolattartó/szakfelelıs: Patyán László, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-234, email: plaszlo@de-efk.hu.
Jelentkezési határidı: 2010. augusztus 23. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok:
oklevél másolat, szakmai gyakorlatról szóló igazolás. Képzés kezdete: 2010. szeptember 1.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthetı a Kar honlapjáról.

Munka- Fin.
Költségtérítés Képzési idı
Képzés
Képzés
Szakirányú továbbképzés neve
Irányszám
Képzési terület
rend
forma
(félév)
(félév)
gyakorisága helye
L
K
egészségügyi rehabilitációs menedzser 75 000 Ft
2
20 < 30 havonta
Nyíregyháza ORVOS
Részvétel feltétele: A képzésre orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett ápolói vagy gyógytornász végzettséggel rendelkezık
jelentkezhetnek.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetı szakképzettség neve: egészségügyi rehabilitációs menedzser
Kapcsolattartó/szakfelelıs: Papp Katalin, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-266, email: pappk@de-efk.hu.
Jelentkezési határidı: 2010. augusztus 23. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok:
oklevél másolat. Képzés kezdete: 2010. szeptember 1.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthetı a Kar honlapjáról.

Munka- Fin.
Költségtérítés Képzési idı
Képzés
Képzés
Képzési terület
Szakirányú továbbképzés neve
Irányszám
rend
forma
(félév)
(félév)
gyakorisága helye
L
K
ifjúsági védını
75 000 Ft
2
15 < 30 havonta
Nyíregyháza ORVOS
Részvétel feltétele: A képzésre az orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett védınıi oklevéllel és két év védınıi munkakörben
eltöltött gyakorlattal rendelkezık jelentkezhetnek.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetı szakképzettség neve: ifjúsági védını
Kapcsolattartó/szakfelelıs: Rákóczi Ildikó, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-285, email: rakoczi@de-efk.hu.
Jelentkezési határidı: 2010. augusztus 23. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok:
oklevél másolat, igazolás a két éves gyakorlatról. Képzés kezdete: 2010. szeptember 1.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthetı a Kar honlapjáról.

Munka- Fin.
Költségtérítés Képzési idı
Képzés
Képzés
Irányszám
Szakirányú továbbképzés neve
Képzési terület
rend
forma
(félév)
(félév)
gyakorisága helye
L
K
interdiszciplináris közösségi munka 66 000 Ft
2
15 < 50 havonta
Nyíregyháza TÁRS
Részvétel feltétele: Egyetemi/fıiskolai, BSC, BA, MA, vagy MSC oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetı szakképzettség neve: közösségszervezı
Kapcsolattartó/szakfelelıs: Jóna György, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-230, email: jonagyorgy@de-efk.hu.
Jelentkezési határidı: 2010. augusztus 23. Jelentkezés módja: honlapról letölthetı jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevél.
Képzés kezdete: 2010. szeptember 1.

