


Köszöntő
A Pécsi Tudományegyetem egyik legdinamikusabban fejlődő karát, az Egészségtudományi Kart szeretnénk fi-
gyelmedbe ajánlani.

Érdekel az egészség- és sporttudomány? Válassz minket! Széles szakválaszték vár, melyek mindegyike 

ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁS!

Innovatív és fiatalos oktatói gárdánk jelenti a garanciát a minőségi oktatásra. 

A szakmádhoz elengedhetetlen gyakorlati készségeket magas színvonalon berendezett demonstrációs termek-
ben, skill laborokban, valamint szerződött gyakorlóhelyeinken sajátíthatod el.

Négy megyeszékhelyen vagyunk jelen: Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen, így le-
hetőséged nyílik családodhoz közel, vagy éppen távol tanulni. 

Ne aggódj a szállás miatt! Mind a négy városban bőven van kollégiumi férőhelyünk!

ETK-s végzettséggel nem gond az elhelyezkedés, az egészségügyi szakmákat 
a diplomás munkanélküliség nem jellemzi.

A #ETKcsalád egy közösség, ahol otthon érezheted magad, 
ahol törődünk egymással és támogatjuk a fejlődésedet!

Nincs konkrét elképzelésed? Segítünk dönteni! 
Hívj vagy írj: 72/513-670, info@etk.pte.hu. 

Kövess minket! felvetelizoknek.etk.pte.hu, 
facebook/pteetk  |  instagram/pte_etk 

#ETKcsalád
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      Segít(s) a
bajban
” ”

A modern betegellátásban jelentősen felérté-
kelődött az ápolók szerepe. Korábban orvosok 
által ellátott tevékenységet látnak el ma már a BSc/MSc vég-
zettségű ápolók (pl.: betegvizsgálat, gyógyszerrendelés, te-
rápiás beavatkozások, stb.). Ha szíveseden választanád 
hivatásodul betegek gyógyítását, ápolását és segítését, 
vagy vonz az egészségügyi vezetői munkakör – pl.: kli-
nikák/kórházak ápolásigazgatójaként láthatsz el me-
nedzseri feladatokat – akkor irány az ápolóképzés! 
Az ápoló a hiányszakmák közé tartozik, így biztos az 
elhelyezkedés, az egészségügyi szakmák közül itt a leg-
magasabb a jövedelem. Ápolóként, vagy vezető ápoló-
ként (osztályvezető, igazgató), a betegellátás bármely 

területén elhelyezkedhetsz, ok-
tatóként középiskolákban, és 

egyetemen is oktathatsz, és akár 
saját vállalkozást is indíthatsz (pl.: 
házi ápolás). Az ápoló oklevél az EU-

ban automatikusan elismerésre kerül. 
Nagyon keresett a határainkon túl 

is, külföldön munkát vállalva akár 
egymillió forintot is elérheti havi 

jövedelmed. Ezen alapképzés 
saját 1,5 éves MSc képzéssel is 

rendelkezik, amelynek birtokában az 
ápolók képesek a betegellátásban 
komplex kiterjesztett hatáskörrel járó

önálló munkavégzésre. Felelősségteljes, 
kibővített feladatkörökkel hozzájárulhat-

nak orvoshiányból és a forráshiányból 
eredő problémák kezeléséhez (pl.: házi-
orvosi ellátás, sürgősségi ellátás, inten-
zív terápia). 
Ez a hivatás komoly felelősséggel jár és 
elmélyült egészségtudományi és ter-
mészet-orvostudományi ismereteket 
követel a szakma művelőjétől. Meg-
ismered a szervezet normál működé-
sének anatómia és élettani alapjait, a 
betegségek okait, tüneteit, kezelési és 
megelőzési lehetőségeit. Demonstráci-

ós és szimulációs egységeinkben élethű 
szimuláció eszközökön sajátíthatod el a 

különféle beavatkozásokat (pl.: vérvétel, 
infúziós terápia, betegvizsgálat, punkciók).

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Az életed
az ételed
” ”

Az vagy amit megeszel! Közhely ugyan, de igaz. 
A XXI. század stresszes, rohanó életmódja komo-
lyan igénybe veszi szervezetünket. Testünk igényeire, jelzé-
seire fokozottan kell figyelnünk, ha meg akarunk felelni a 
modern kor kihívásainak. Te tudod, hogy mit eszel, iszol? 
Hogy miből mennyit lehet? Mik is az E-számok?  Mik azok 
a rostok? Miért van szüksége a szervezetünknek antioxi-
dánsokra? Dietetikusként választ tudsz adni ezekre a 
kérdésekre valamint arra, hogy milyen élelmiszereket, 
milyen folyadékokat fogyaszthatunk. Hogyan készülnek 
az egyes élelmiszerek, milyen minőségű és mennyiségű 
alapanyagokat használhatunk fel az egyes ételeink el-
készítéséhez. Táplálkozási javaslatot tudsz megfogal-
mazni az egyes betegségek kezelésére. Megtanulod, 
hogy a tiltás helyett célravezetőbb a tudatos fogyasztás.

Dietetikusként biztosan lesz helyed a 
munka világában. Gondolj csak 

bele! A civilizációs betegsé-
gekkel küzdők száma (pl.: 

cukorbetegség, elhízás, 
szív-érrendszeri be-
tegségek) évről-év-
re emelkedik. A 
munkaerőpiac sok 

 területén helyezkedhetsz el, nemcsak a 
betegágy mellett: gyógyszer-, tápszer-, 
élelmiszergyártó cégeknél, wellness-, 

fitness központokban, orvos mellet-
ti praxisban is van lehetőséged dolgozni. 

Lehetsz élelmezésvezető, indíthatsz saját 
vállalkozást. Ha kedvet kapsz a kutatás-
hoz, oktatáshoz, vár a táplálkozástu-
dományi MSc képzés, illetve a doktori 
iskolánkban PhD címet is szerezhetsz.

Az egészség-, orvos-, és társada-
lomtudományi alaptudás elsajá-
títása utáni gyakorlatokon ételké-
szítési ismereteket tanulhatsz (Pl.: 
tankonyha). Az élelmiszerek össze-
tételét A-tól Z-ig megismered, így a 

csomagolás apró betűs feliratait is értel-
mezni tudod. Az egyes betegségcsopor-

tok étrendjének megtanulását követően 
tudásodat klinikai gyakorlatokon kamatoz-

tathatod oktatóid és mentoraid segítségével.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      A legteljeseb
életért
” ”

Szeretnél segíteni beteg, fogyatékkal élő em-
bereken, hogy teljes életet élhessenek és ne le-
gyenek kiszolgáltatottak? El tudod képzelni, milyen 
óriási a különbség, ha öltöztetnek vagy ha magad öltözöl 
fel, ha etetnek vagy magad étkezel, vezetnek vagy magad 
sétálsz? Milyen érzés értelmes tevékenységet végezni 
vagy másokra utaltnak lenni? Minden kis segítség a 
kezeltnek egy csoda. Képessé teheted a károsodással 
élőt arra, hogy önállóan tudjon fürdeni, bevásárolni, 
tanulni, dolgozni, vagy akár kártyázni, futni vagy hajat 
mosni. Készíthetsz számára egyénre szabott segédesz-
közöket, módosíthatod a környezetét, javasolhatsz 
változtatásokat egy-egy tevékenység kivitelezésében.

Ergoterapeutaként hozzájárulhatsz a károsodással, fo-
gyatékossággal élők életminőségének, önálló, független 
életének javításához.

Míg az orvoslás feladata a 
betegségek gyógyítása, ad-
dig az ergoterápia szerepe 
a betegségekből adódó te-
hetetlenség megelőzése 
és csökkentése. Ergo-
terapeutaként kórhá-
zakban, klinikákon, 
rendelőintézetekben, re-

habilitációs szervezeteknél és a magán-
szektorban is elhelyezkedhetsz. Az ergo-

terapeuták szerepe: a beteg számára 
fontos önellátási, produktivitási és 
szabadidős tevékenységek területén a 

funkciózavarok, károsodások felméré-
sére, dokumentálására, ergoterápiás ke-
zelési terv készítésére és rehabilitációs 
programok kivitelezésére terjed ki.

Az egészség-, orvos-, és társadalom-
tudományi alapok elsajátítása után 
vár rád jó sok anatómia. Ezen alapok-
ra épülnek az izom/ízület működését 
megismertető tárgyak. A szakma 
fortélyait orvostudományi-, ergote-
rápiai elméleti és demonstrációs tan-
termi gyakorlat segítségével sajátítod 
el, melyet követően – ha fogások már 

készség szintűek – területi gyakorlato-
kon, mentor segítségével próbálhatod 

ki magadat.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Megmozgatunk
meggyógyítunk
” ”

Szögezzük le: a gyógytornász nem masszőr és 
nem is aerobik oktató! A masszázs és torna diktálás 
csak egy szelete annak a sok eszköznek, amivel egy gyógy-
tornász eléri a csodát: visszaadja a fájdalommentes mozgás 
örömét. Testedet magától értetődően (ki)használod nap 
mint nap, nem is gondolsz bele, mennyi izom, ín, ízület 
munkája kell a harmonikus mozgás létrejöttéhez. Ha 
kimegy a bokád, vagy becsípődik a derekad és minden 
mozdulatot fájdalom kísér, akkor jössz rá, hogy milyen 
fontos is az ép test. A XX-XXI. század életmódváltást 
generált. Ugye Te sem a grundon napestig focizva, fára 
mászva, avarba gurulva nőttél fel? Pedig ezek az inge-
rek elengedhetetlenek a korai mozgás- és idegrendszeri 
fejlődéshez. Gyógytornászként segíthetsz az inaktivitás-
ból adódó problémák megelőzésében és kezelésében.
Rohanó világban, de mégis mozgásszegényen élünk, 
ezért a gyógytornászoknak bőven akad feladata. Kreatív 

és empatikus személyiséggel te 
lehetsz a következő speciális te-
rápia megalkotója, egy újdonsült 
Dévény, McKenzie vagy Schrott!

Ha nem akarsz az egészségügy-
ben elhelyezkedni, választhatsz fit-
nesz-, wellness-, sportközpontokat, 

sportegyesületeket, gyógyfürdőket 
és gyógyszállókat munkahelyedül.  Az 

egészség-, orvos-, és társadalomtudo-
mányi alapok elsajátítása után jön jó 
sok anatómia. Ezen alapokra épülnek 
az izom/ízület működését megismer-
tető tárgyak. A szakma fortélyait or-
vostudományi-, fizioterápia elméleti 
és demonstrációs tantermi gyakorlat 
segítségével sajátítod el, melyet köve-
tően – ha fogások már készség szin-
tűek – területi gyakorlatokon, mentor 
segítségével próbálhatod ki magadat.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      ÉLETET
mentünk
” ”

Képzeld el, valaki összeesik pont az orrod előtt. 
Mit tennél? Lefagysz a döbbenettől, továbbmész, 
vagy rögtön kapcsolsz és segítesz? Tény: az emberek több-
sége leblokkol, még a mentők száma sem jut eszébe. Pedig 
milyen sok múlik az első perceken! Konkrétan az embe-
rélet. A mentőtisztekre nemcsak balesetnél, hanem hir-
telen rosszulléteknél, babaszülésnél is számíthatunk. 
Nincs két egyforma eset, ezért a mentőtisztnek nagyon 
határozottnak, kreatívnak kell lenni, pillanatok alatt 
kell döntenie, ráadásul jól. Nemcsak az életmentés-
re kell koncentrálnia, hanem a környezetére is, a saját 
és a betege biztonságára és még azokra is akik aggód-
va és tehetetlenül állnak, várva, hogy minden rendben 
lesz. Van, hogy el kell engedi a beteget és ezt fel kell dol-
gozni, de egy sikeres életmentés mindenért kárpótol.
Megkerülhetetlen hivatás! A mentőtisztként mindig 
lesz helyed, mivel elképzelhetetlen az egészségügyi el-
látórendszer ezen segítségnyújtás nélkül. A végzést kö-

vetően elsősorban az 
Országos Mentőszol-
gálat várja esetkocsis 

szolgálatra a szakembereket. El tudsz 
helyezkedni sürgősségi ellátó helyeken, 
valamint elsősegélynyújtás oktatással 

foglalkozó cégeknél. Részt vehetsz a men-
tőápolók, mentőgépkocsi-vezetők képzé-
sében, továbbképzésében. Továbbtanul-
hatsz karunk Egészségügyi menedzser 
és a Népegészségügyi MSc képzésein. Ha 
vonz a tudományos pálya, a doktori is-
kolánkban doktori címet is szerezhetsz.

Az egészség-, orvos-, és társadalom-
tudományi alapok elsajátítását köve-
tő tárgyak felkészítenek arra, hogy az 
életmentést magas szinten, korszerű 
eszközökkel és megfelelő kommuniká-
ciós stratégiákkal végezd. A szimulációs 
oktatásban komplex életmentési szitu-

ációk megoldását tanulod. Klinikai- és 
mentőgyakorlaton sajátíthatod el a be-

tegvizsgálatot, a klinikai döntéshozatalt 
és a klinikai terápiás beavatkozásokat. 

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Életet segítek
a világra
” ”

Létezik-e meghatóbb pillanat annál, mint ami-
kor az édesanya először veszi kézbe gyermekét? 
Te is a részese lehetsz ennek az új élet kezdetét jelentő pil-
lanatnak, ha az egyik legősibb foglalkozást, a szülésznői 
hivatást választod. A várandósság alapvetően természe-
tes folyamat. A szülés valamint a gyermekágyi folyama-
tok segítése rendkívül fontos az édesanya és a születen-
dő gyermek egészsége szempontjából. Szülésznőként 
tanúja lehetsz nemcsak a baba, hanem egy új család 
megszületésének is. Te vezeted majd le a szülést, de fel 
kell ismerned a kóros lefolyás jeleit és orvosi segítsé-
get kérni. Az élet maga a csoda, azonban ami megada-
tik, az olykor hirtelen el is veszhet.  A gyász és veszte-
ség feldolgozásában részt kell vállalnod, fontos része 
lesz hivatásodnak, csakúgy, mint az öröm megélése. 

Egy biztos: baba nem marad a po-
cakban és amíg ez így van, szü-
lésznőre is szükség lesz. Ha meg-
szerzed az okleveled, részt vehetsz 
várandós gondozásban, önállóan 
vezethetsz szülést. Lelki támaszt 
nyújtasz az édesanyának. Fel tu-
dod majd mérni, hogy szükség 

van-e orvosi beavatkozásra.

Legjellemzőbben szülészeti-nőgyó-
gyászati fekvő- és járóbeteg ellátás-
ban, kórházakban, szakrendelőkben, 

szakambulanciákon, helyezkedhetsz 
el. Lehetsz tanácsadókban asszisztens, 
megfelelő továbbképzéssel bábapra-
xist nyithatsz. Az oklevél az Európai 
Unióban automatikusan elfogadott, 
így külföldön is elhelyezkedhetsz.

Alapozó élet- (pl. anatómia, élettan) és 
társadalomtudományi (pl. pedagógia, 
etika) tárgyakat követően megtanu-
lod az ápolás alapjait (pl.vérvétel) és 
az elsősegélynyújtást. Demonstrációs 
termi gyakorlatokon élethű szimulá-
ciós eszközökön gyakorolhatod be a 
szakma fogásait.  A szülészet-nőgyó-

gyászat és szakápolástani ismeretek 
után mentorok irányítanak a kórház 

érintett osztályain, illetve szülőszobán.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Ki nevel
a végén?
” ”

A kora gyermekkori (0-5 éves kori) nevelés és 
fejlesztés fontos felismerése századunknak. A ba-
bák idegrendszere az első három évben rohamosan fejlő-
dik. Tudtad, hogy a gyermekek életében ez az egyik legfo-
gékonyabb időszak, az első élmények kora: az első mosoly, 
az első lépések és szavak. Úgy tűnhet, ezen a képességek 
csak úgy maguktól jönnek... A gyermekneveléshez nem 
kell külön jogosítvány, legalábbis ha a sajátunkról van 
szó, de más gyermekét óvni, nevelni nagy felelősség. 
Sokat segíthetsz, ha megőrizve saját játékos gyermeki 
énedet, kamatoztatni tudod tudásodat és ezáltal segí-
ted a kicsik képesség- és személyiségfejlődését. A kora 
gyermekkori nevelés egyre szélesebb társadalmi támo-
gatást kap: ez alapozza meg a gyermek képességeinek 
kibontakozását, itt szocializálódik a következő generáció.
Társadalmunk fogyóban van, mégis egyre nagyobb 
szükség van a legkisebbekkel foglalkozó szakembe-

rek képzésére. A társadal-
mi átalakulások következ-
tében az anyák már korán 
visszatérnek a munkaerőpiacra.

Fontos, hogy napközben szerető és 
hozzáértő szakemberek kezei között, 
biztonságban tudhassák gyermeküket. 

Munkahelyed lehet magánkézben lévő 
családi napközi vagy állami fenntartású 
bölcsőde is. Ha nagyobb kihívásra vágysz, 
akkor az állami gyermekotthonokban 
is van lehetőséged elhelyezkedésre. Ha 
szeretnéd elmélyíteni tudásodat, a ne-
veléstudományi mesterképzések közül 
válogathatsz, majd vár a PhD képzés.
Szükséged lesz a gyermek életkori 
jellemzőinek ismeretére, ami a neve-
lés- és egészségtudományi, ápolás- és 
táplálkozástani kurzusok során sa-
játíthatsz el. Tanulhatsz pedagógiai 
és pszichológiai szempontú tárgya-

kat. A nevelés módszereihez is kapsz 
eszközöket: gyermekirodalom, vizuális 

kultúra és ének-zenei ismeretek várnak. 
A munkádhoz elengedhetetlen szocio-

lógiai, jogi és közigazgatási tudás is vár.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Sterilizálunk
és védünk
” ”

Pestis, kolera, ebola, TBC, influenza: hosszan so-
rolhatnánk az emberiséget tizedelő járványokat, 
melyek időről időre felbukkannak, majd eltűnnek. Salmon-
ella, Shigella, Calici: ezek a látszólag ártalmatlan nevek sú-
lyos hasmenést okozó baktériumokat takarnak. Testünket 
a környezetünkben élő mini gyilkosoktól az immunrend-
szer védi, de nem mindig hatékonyan. Segítségre szorul, 
melynek kulcsa a prevenció, azaz megelőzés. Az em-
beriség történelme során milliók halála árán szerzett 
tapasztalattal bír a betegségek terjedése terén, a tudo-
mány fejlődésével pedig hatékony eszközt kapott a 
mikroterroristák ellen. Egy népegészségügyi ellenőr 
a betegségek ellen vívott harc James Bondja, egy lé-
péssel próbálja megelőzni a betegségek kialakulását.
A modern kor embere nem kíméli sem önmagát, 
sem környezetét. A globalizáció és urbanizáció ked-
vez a betegségek terjedésének. Mi következik ebből? 

A betegségek megelőzé-
séhez, az egészséges kör-

nyezet kialakításához szük-
ség van szakemberekre.

Klasszikusan az ÁNTSZ megyei és já-
rási intézetei, egészségügyi és egész-
ségpolitikai intézmények, egészség-
biztosítási-, környezetvédelmi- és, 

foglalkozás-egészségügyi intézmények 
nyújtanak elhelyezkedési lehetőséget. Ha 

kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatáshoz, 
vár a Népegészségügyi MSc képzés és ha 
vonz a tudományos pálya, a doktori is-
kolánkban doktori címet is szerezhetsz.

Az egészségtudományi alapozást kö-
vetően szakmai tárgyak várnak: epi-
demiológiai és népegészségügyi is-
meretek, környezet-, táplálkozás- és 
élelmezés-, foglalkozás-, gyermek- és 
ifjúság-egészségtan, élelmiszerbizton-

ság, belgyógyászat, toxikológia. Ezek 
után gyakorlat vár az ÁNTSZ-nél, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
taloknál, munka- és foglalkozás egészség-

ügyi, illetve, kórházhigiénés szolgálatoknál. 

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Központban
a család
” ”

Hamupipőkének jól jött, hogy volt egy tündér ke-
resztanyja, aki segítette tanácsaival. Neked is volt 
pici korodban, a neve: Védőnő. Ő gondozta anyukádat 
a várandóssága 9 hónapja alatt. Életed első heteiben szop-
tatási, gondozási tanácsokat adott. Édesanyádra is odafi-
gyelt, hogy a gyermekágyas időszak testi-lelki változásait 
könnyebben viselje. A védőoltásaid meglétét Ő biztosítot-
ta. Cseperedésedet is nyomon követte és szüleiddel kö-
zösen kereste a megoldást az alvási nehézségekre, da-
ckorszakodra, vagy éppen a testvérféltékenységedre. A 
jó védőnő családtag és csapatjátékos, együtt dolgozik a 
szülőkkel, gyermekorvossal és a szülész-nőgyógyásszal. 
Az iskoládban is találkozhattál vele a szűrővizsgála-
tokon, vagy éppen a méhecske-virág-beporzás téma-
körben megtartott felvilágosító-egészségnevelő órán.

A Magyar Védőnői Szolgálat hungarikum, munkássá-
guknak köszönhető, 
hogy a lakosság átol-
tottsága közel 100%-os. 

E nagy múltú, a társada-
lom egészsége szempont-

jából fontos szervezetben 
elsősorban területi védő-

nőként lehet elhelyezkedni. 

Az iskolákban ifjúsági-, a kórházak-
ban kórházi védőnőként lehet helyed. 
Egészségnevelés és -fejlesztés terüle-

tén, valamint gyógyszer-, tápszergyártó 
cégek orvos/patikalátogatóként szívesen 

foglalkoztatnak jól képzett védőnőket. 
Ha kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatás-
hoz, vár karunk Népegészségügyi MSc 
képzése, ami után PhD fokozatot is 
szerezhetsz doktori iskolánkban.

Egészség- és társadalomtudomá-
nyi alapozó tárgyakkal kezdődik az 
oktatás (pl.: anatómia, élettan, eti-
ka, filozófia). A képzés gerincét a 3 
fő tárgy, a szülészet-nőgyógyászat, a 

gyermekgyógyászat és a védőnői mód-
szertan alkotják. A várandós és gyer-

mekgondozás fortélyait demonstrációs 
termekben sajátítod el, majd mentorok 

segítségével élesben is kipróbálhatod ma-
gadat kórházi és területi gyakorlatokon.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Egészséges
pihenés
” ”

Több mint utazásszervező! Egészségügyi szakem-
ber, akinek szívügye mások egészségének megőr-
zése. Ha szívesen foglalkozol emberekkel, nyitott szemé-
lyiséged van, szeretsz programokat szervezni és érdekel az 
egészség megóvása akkor itt a helyed! Az egészségturizmus 
magában foglalja a gyógy- és wellnessturizmust is, ahol a 
kliensek fő motivációja az egészségi állapotuk javítása, 
egészségük megőrzése. „Naponta egy alma az orvost távolt 
tartja” a mondás szerint. A tendenciák azt mutatják, hogy 
egyre többen értik meg a közhely mögött rejlő igazságot: 
az egészség a legfontosabb kincs. Ismerve a betegellátási 
rendszer problémáit jobb a megelőzésre költeni, ezt fel-
ismerve sokan párosítják az utazást egészségturisztikai 
programokkal, a gyógyulást pedig a kikapcsolódással.
Korunk embere hangsúlyt fektet az egészséges életmód 
kialakítására, a testi-lelki harmónia megteremtésére 
és nemcsak a mindennapokban, a szabadidejét is ezen 

elvek szerint töltené el, eb-
ben tudsz segítséget nyújtani.  
Várnak gyógyszállókban, sza-
natóriumokban, rehabilitáci-
ós intézetekben, gyógy- és 
termálfürdőkben, wellness- 
és rekreációs központok-
ban és az egészségturiz-

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!

mushoz kapcsolódó intézményekben.
Ha kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatás-
hoz, vár az Egészségügyi menedzser 

MSc képzés,  majd  doktori    iskolánk.
Az egészség- és társadalomtudo-
mányi alapozást követően szak-
mai tárgyak várnak: rehabilitációs, 

rekreációs, prevenciós szakismere-
tek, turizmus rendszere és környeze-
te, gyógyturisztikai alapismeretek, 
vendéglátás alapjai, szervezése, 
turizmus gazdaságtana, turizmus 
marketing, szálloda menedzs-
ment, utazásszervezés, értékesítés. 
Szakképzett mentorok segítenek 
kipróbálni a megszerzett tudást 
a gyakorlatban. Angol vagy né-
met szaknyelvet is megtanulhatod!

ÚJDONSÁG! Kiegészítő képzés 
keretében megismerkedhetsz 

az idegenvezetés módszertaná-
val, felkészítünk kisebb és nagyobb 

csoportok kísérésére, csoportos vá-
rosnéző programok lebonyolítására.



      Biztosított
jövő
” ”

Tudod mi az a TAJ kártya? Egészen biztos, hogy 
Neked is van, e nélkül ugyanis nem mehetnél or-
voshoz, vagy nem kapnál támogatott áron gyógyszert a 
patikában. Az egészségbiztosítási rendszer felépítése a hét-
köznapi ember számára rejtélyes és bonyolult. Akik ebben 
a bonyolult rendszerben biztosan eligazodnak, azok az 
egészségbiztosítási szakemberek. Számukra a szakterüle-
tükön végbemenő reformok izgalmas kihívást jelentenek. 
De mivel is foglalkoznak ők? Az egészségügyben a kont-
rolling rendszer kiépítésében, működtetésében kapnak 
jelentős szerepet. Az egészségügy finanszírozásának 
menedzselése, ügyintézése, és finanszírozási stratégi-
ájának kidolgozása az egészségbiztosítási szakember 
elsődleges feladata. Ha érdekel a közgazdaságtan, a jog-
tudomány és az informatika, akkor ez a Te hivatásod!

Figyelem! Nem biztosítási ügynököket képzünk! Az 
oklevél birtokában képes 
leszel az egészségügy és a 
humánbiztosítás bármely te-
rületén munkát végezni.

Elhelyezkedni nemcsak az állami tár-
sadalombiztosítási igazgatóságoknál 
lehet, hanem a humánbiztosítási terü-
leten magáncégeknél is, pl.: egészség-, 

nyugdíjbiztosítás, magán-, önkéntes- és 
üzleti biztosítók, az egészségügyben a fi-
nanszírozással, kontrollinggal kapcsola-
tos területeken. Ha kedvet kapsz a kuta-
táshoz, oktatáshoz, vár az egészségügyi 
menedzser mesterszak és ha vonz a 
tudományos pálya, a doktori isko-
lánkban PhD fokozatot is szerezhetsz.

Az egészség- és társadalomtudományi 
alapozást követően szakmai tárgyak 
várnak. A szakirány gerincét a gazdasági 
és informatikai tárgyak adják (pl.: mate-

matika, egészségügyi informatika, egész-
ség-gazdaságtan, jog, pénzbeli egész-

ségbiztosítási ellátások). A képzés során 
általad választott gyakorlati helyen (klinika, 

kórház, TB intézmény) lehetőséged nyílik 
megszerzett ismereteidet élesben is kipróbálni.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Sejtben az
igazság
” ”

Biztosan Tőled is vettek már vért! Nem kellemes 
élmény, de elengedhetetlen egyes betegségeknél a 
helyes diagnózis felállításához. Tudod, hogy mi is tör-
ténik a vérrel teli kémcsövekkel? Hogy kik dolgozzák fel a 
mintát? A laboranalitikusok feladata, hogy kihámozzák a 
beküldött mintákból – nemcsak a vérből, hanem egyéb 
testnedvekből, szövetekből – a szervezetedben zajló fo-
lyamatok objektív paramétereit. Ez a tudományág a mik-
roszkóp felfedezése óta nagy utat járt be, folyamatosan 
fejlődő ága az orvostudománynak. Nap, mint nap újabb 
és újabb vizsgálómódszerek látnak napvilágot, mely 
megkönnyítik a gyógyítást. A szakma magas szintű 
művelése összetett tudást igényel annak gyakorlójától: 
mikrobiológiai, élettudományi, kémiai és informati-
kai tudásra is szükséged lesz, hogy jó szakemberré válj.
A laboranalitika dinamikusan és gyorsan fejlődik, így 
folyamatosan kell a szakember utánpótlás.  Az egészség-

ügyi ellátó szektorban sok olyan 
szakemberre van szükség, akik 

képesek önálló laboratóriumi 
munkára s diagnosztikai 
és a kutatólaborokban.

Munkát vállalhatsz ellenőrző- és mi-
nősítő laboratóriumokban, valamint 
a laboreszközöket és vegyszereket 
forgalmazó cégeknél. Az új eljárások, 

eszközök, műszerek megjelenése miatt a 
folyamatos tanulás elengedhetetlen. Ha 
szeretnél továbbtanulni, megteheted ka-
runk Klinikai laboratóriumi kutató MSc 
képzésén. A tudományos munka iránt 
érdeklődőket várja doktor iskolánk.

Az egészség- és természettudomá-
nyi (anatómia, élettan, kémia, bioló-
gia) alapozó tárgyak után következ-
nek a laboratóriumi ismeretek (pl. 
mintavétel, mintakezelés, automati-
záció, hematológia és hemosztazeo-

lógia, toxikológia, izotópdiagnosztika, 
immundiagnosztika, hisztokémia, mo-

lekuláris genetika, citológia) majd a meg-
szerzett tudást élesben is kipróbálhatod 

a laboratóriumi gyakorlatok alkalmával.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Átvilágít
tetőtől talpig
” ”

Mit is tesz a radiográfus? Úgy pillant bele az em-
beri testbe, hogy a „csomagolás” nem sérül meg. 
Érdekes kihívás láthatóvá tenni a láthatatlant. Gon-
dolj csak bele, milyen nagy jelentőségű, hogy szike nélkül 
is megmondhatjuk, hogy mi zajlik éppen a betegben. W. 
C. Roentgen 1896-os gépe óta a képalkotó berendezések 
komoly változásokon mentek keresztül. A technológiai 
és informatikai fejlődésnek köszönhetően a röntgen, az 
ultrahang, a CT, a PET CT és a magmágneses rezonan-
ciás berendezések nem csak az emberi testet ábrázolják 
kívül-belül 3 dimenzióban, hanem képesek az élettani 
mozgásoktól kezdődően molekuláris folyamatokig ele-
mezni és megjeleníteni az élő anyagot. A radiográfus 
feladata sugárterápiás eljárás vezérlése is. Ha érdekel 
az emberi test és a gyógyítás, ez a Neked való hivatás!

Az orvostudomány robbanásszerűen 
fejlődő ágazata a képalkotás 

és a sugárterápia. A gyors 
és megbízható képalkotás-
nak kulcsfontosságú szere-
pe van a fájdalommentes 
diagnózis felállításában.

A népbetegségnek számító daganatos 
megbetegedések diagnosztizálása és 
gyógyítása kiemelt szegmense az egész-
ségügynek. Itt is nélkülözhetetlenek a 

radiográfusok! Elhelyezkedhetsz klini-
kákon, rendelőintézetekben, röntgenlabo-
rokban, kórházakban és olyan területe-
ken, ahol radiológiai, ultrahang, MR, CT 
berendezésekkel dolgoznak. Ha szeret-
nél továbbtanulni, karunk mesterkép-
zésekkel és doktori iskolával visszavár.

Az egészség- és természettudomá-
nyi alapozó tárgyak után jöhet a 
szakma: klinikai ismeretek, a ké-
palkotás folyamata, eszközei, ra-
diológia, ultrahang-, computer to-
mográfia és mágneses rezonancia 

képalkotás, angiográfia, radiológia, ana-
tómiai képalkotó módszerek, sugárbio-

lógia, sugárvédelem, sugárterápia, izotóp-
diagnosztika, kontrasztanyagok. Mentorok 

segítségével próbálhatod ki magadat élesben.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!



      Fitness
vagy fatness
” ”

Érdekel az egészség és a sport? Fontos-
nak tartod a helyes táplálkozást és a rend-
szeres testmozgást? Ügyelsz a környezeted-
ben élők egészségére? Akkor a „reki” szakon a helyed!
Az egészségfejlesztő feladata az emberek egészségének 
megőrzése, felvilágosító és egészségmegőrző programok 
szervezése az iskolás, óvodás korosztály számára, valamint 
a már betegséggel együtt élők életminőségének javítása. 
Rekreációs szakemberként tervezheted, szervezheted és 
le is bonyolíthatod a szabadidős sport programokat. Nem 
íróasztalhoz kötött munka! Okleveled szabadidős progra-
mok szervezésére, egészségfejlesztési projektekre, hátrá-
nyos helyzetű társadalmi csoportok egészségfejlesztési 
feladatainak ellátására, rekreációs központokban, fitne-
szcentrumokban szervezői feladatok ellátására jogosít.

Elhelyezkedhetsz különféle sportszervezeteknél és vállal-
kozásoknál, turisztikai szolgáltató 

központoknál, szabadidő-szer-
vezési, oktatási, egészség-

ügyi, és versenyszférában. 
Dolgozhatsz rekreációs 
központokban, fitnesz-
centrumokban, iskolák-

ban turizmus- és ren-

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!

turizmus- és rendezvényszerve-
zéssel foglalkozó intézményeknél, 
gyógy- és termálfürdőknél, well-

ness hoteleknél, sportközpontoknál.
Közreműködhetsz mentálhigiénés, 
egészségfejlesztő, egészségvédő, bal-
esetvédelmi, rekreációs, sport, él-
mény- és életmódprogramok kidol-
gozásában és megvalósításában. 
Sokoldalú rendezvény- és program-
szervező szakember lehet belőled.
A képzés során medicinális, társa-
dalom- és magatartástudományi 
ismeretek sajátíthatsz el, pl.: táplál-
kozástan, rekreáció, turizmus, illet-
ve az egészségfejlesztés, mentálhi-
giéné. Mozogni is fogsz a különféle 

motoros képességek és sportjáték órá-
kon. Elmélyülhetsz az animáció, ren-

dezvényszervezés, vagy a kommuniká-
ció, menedzsment és marketing terén is. 

ÚJDONSÁG! Lehetőség van a BSc kép-
zéssel párhuzamosan középfokú edzői 

szakképesítés megszerzésére is!



      Segítőkészség
empátia, tisztelet
” ”

Van a baráti körödben kábítószer fogyasztó, vagy 
alkoholfüggő? Találkoztál már csellengő gyerek-
kel? Napjaink rohanó világában nem ritka, hogy valaki a 
társadalom szélére sodródik, és segítségre szorul, segítsé-
get kér. Szükség van arra, hogy valaki felkarolja, támogas-
sa őket. A szociális munkás szakemberek iránti igény a 
szociális szektor szinte valamennyi területén belül meg-
nőtt. De mit is tehetsz végzett szociális munkásként? 
Fel kell tudnod ismerni a krízishelyzetek hátterében 
álló tényezőket és megelőzni, enyhíteni, vagy megolda-
ni a szociális problémákat. Segítséget kell nyújtani az 
olyan embereknek, akik a nehézségeiket külső támo-
gatás nélkül nem tudják megoldani. Meg kell hallgat-
ni és megérteni ezeket az embereket. Kell tudni mo-
tiválni őket, hogy újra teljes értékű életet élhessenek.
Önkormányzatok szociális osztályai, gyermekvédel-

mi, -jóléti és pedagógiai intézmények, 
gyámhivatalok, családsegítő köz-
pontok, lakó- és nevelőotthonok, 
idősgondozó intézmények, házigon-
dozó szolgálatok várják a végzetteket.

Elhelyezkedhetsz drogprevenciós in-
tézményeknél, drogambulanciákon. 
A kórházak, pszichiátriai szakren-
delők is folyamatosan igénylik a 

szakembereket. A hajléktalan ellátás 
intézményei, a szociális konyhák, me-
legedők, rehabilitációs szállók is sok 
szociális munkást foglalkoztatnak.

A társadalomtudományi ismeretek 
elsajátításán túl (pl. szociálpolitika, 
szociológia, jog, pszichológia), számí-
tástechnika, menedzsment, filozófia 
és a szociális munka elméleti tan-
tárgyai is várnak. Az elméleti tudás 
megszerzése után következik a nagy-
gyakorlat: egy félévet a saját szakmai 
irányultságodnak megfelelően, az álta-
lad választott intézményben töltesz el 
szakképzett tereptanár felügyeletével.

Segítünk az
emelt szintű érettségiben!





A kórházon kívüli keringésmegállás az első vezető halálok a fejlett országokban. Ha növel-
ni tudnánk a laikus segítségnyújtás és a megkezdett újraélesztések arányát a mentő meg-
érkezését megelőzően, évente kb. 200,000 életet lehetne megmenteni világszerte.
 
Miért olyan fontos a laikusok szerepe? A keringésmegállást követően kb. 3-5 percen belül 
elkezd elhalni az agyszövet. A legtöbb keringésmegállás otthon következik be. Sokan fél-
nek, hogy ártanának, ezért inkább neki sem állnak az újraélesztésnek. 

A cselekedni képes laikusok számának növelésére az egyik leghatékonyabb módszer, ha 
az ismeretek átadását már gyermekkorban elkezdjük. Ennek ad szervezett keretet a 
WHO által is támogatott „KIDS SAVE LIVES“ kampány.  

A gyermeknek legkésőbb 12 éves életkoráig kellene tanulnia újraélesztést, melyre évente 2 
óra ráfordítás elegendő lenne.

Csatlakozz hozzánk a facebookon és tanítsd velünk a gyerekeket 
elsősegélynyújtásra és újraélesztésre!
Az eddigi legnagyobb rendezvényünk egy flashmob 
keretein belül valósult meg, melyen több, mint 500 
kisgyerek vett részt.

/KidsSaveLivesInHungary

etk.pte.hu/KidsSaveLives



KONFUCIUSZ
intézet
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARÁN

Mindig is érdekelt a titokzatos 
Kelet? Egy új, versenyképes és egzotikus nyelvet 
tanulnál? Szeretnéd megismerni a kínaiak ősi, mai na-
pig is hatékony egészségmegőrző és gyógyító technikáit?
Intézetünknél ezt mind megteheted! A PTE hallgatójaként 
számos szabadon választható campus kredit kurzusunk kö-
zül válogathatsz angol és magyar nyelven. A kínai kultúra 
terén választhatsz kínai nyelvórát, melyet anyanyelvi tanára-
ink oktatnak, kínai kalligráfia és kínai teakultúra kurzusokat, va-
lamint Kína jelentősebb turisztikai helyeivel is megismerkedhetsz 
a Tourism in China kurzusunkon. A kínai orvoslás főbb területeibe 
nyerhetsz betekintést, kínai és magyar szakembertől tanulhatsz 
kínai gyógynövényekről, akupunktúráról, tuina masszázsról, a kí-
nai orvoslás évezredes elméleteiről, sőt az egészségmegőrző csi-
kung mozgás-, és légző gyakorlatok technikáit is elsajátíthatod.

A kínai nyelvet tanulóknak lehetőségük van nyelvi versenyen 
és nyelvvizsgán is megmérettetni magukat, továbbá jelentkez-
hetnek két hetes nyári táborunkba Kínába, ahol a kiutazót csak 
a repülőjegy és vízumköltség terheli, a két hetes teljes progra-
mot a kínai fogadó fél biztosítja.  Intézetünk számos ösztöndíj le-
hetőséget kínál azoknak, akik Kínában folytatnának tanulmányo-
kat, legyen szó csak pár hónapról vagy egész képzési programokról.

/PECSIKONFUCIUSZINTEZET



ERASMUS
világot látnál? 12 ország
22 intézmény

PROGRAMOK
bulik, egyetemi élet



Öt képzési hely közül választhatsz

7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 
9700 Szombathely, Jókai M. u. 14.
25000 Zombor, Venac Petra Bojovića 13.

Tel.: +36/72/513-670
Tel.: +36/82/529-956
Tel.: +36/92/320-844

Tel.: +36/94/311-170
Tel.: +381/25/424-426


