
EGÉSZSÉGÜGYI KAR
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„EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK!”

MISKOLCI EGYETEM



A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR
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TÉGED IS VÁRUNK!
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A  MISKOLCI  EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI  KARÁNAK  

BSC KÉPZÉSEI

•védőnő 
Egészségügyi  

gondozás és  prevenció

•gyógytornász
Ápolás  és  

betegellátás

•képalkotó  diagnosztika analitika Orvosi diagnosztikai   
analitikus 

•Egészségturizmus-szervezőEgészségügyi  szervező

alapszakok szakirány/specializáció
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Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

(védőnő szakirány)

 Nővédelem (felvilágosító munka a 

daganatos betegségekkel kapcsolatban, 

családtervezés)

 Várandósgondozás

 Csecsemő- és kisgyermekgondozás

 Óvodás- és iskoláskorúak gondozása

 Egészségnevelés
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Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

(védőnő szakirány)

 Képzési idő: 8 félév, mely magában foglal egy félév

területi- és iskola egészségügyi védőnői gyakorlatot is.

 A képzés célja: Az egészséggondozásra történő felkészítés,

hivatásra nevelés.

 Az ideális jelentkező: fontosnak tartja az egészséges

életmód szokásait, erről másokat is meggyőz, nyitott az

emberi, családi problémák iránt, képes türelmes, tapintatos,

korrekt segítségnyújtásra.
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Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

(védőnő szakirány)

 Továbbtanulási lehetőségek: Tudományegyetemek, főiskolák szociálpedagógiai,

szociológiai, szociális munkás, szociálpolitikai, pedagógiai, mentálhigiénés,

pszichopedagógiai, egészségnevelő, gyermek- és ifjúságvédelmi másoddiplomás

képzéseiben, illetve az egészségügyi felsőoktatásban. Egyetemünkön ifjúság-

egészségvédelmi védőnő szakirányú továbbképzésen.

 Elhelyezkedési lehetőségek: A tanulmányok befejezése után a védőnőknek a

legnagyobb szerepük az egészségügyi alapellátásban van, de szükség van munkájukra

a Szülészet-nőgyógyászati és a Gyermekgyógyászati szakrendeléseken, a

kórházakban és az iskolákban.
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Egészségügyi 

gondozás és 

prevenció alapszak 

(védőnő szakirány)
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Ápolás és betegellátás alapszak 

(gyógytornász szakirány)

 Preventív tornák (gerinctorna, várandóstorna, 

babamasszázs, osteoporosis stb.)

 A páciens terhelhetőségi állapotának  

felmérése

 Terápiás tervek (mozgásgyakorlatok) 

összeállítása, kivitelezése

 Gyógyászati segédeszközök használatának 

oktatása
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Ápolás és betegellátás alapszak 

(gyógytornász szakirány)

 Képzési idő: 8 félév, mely magában foglal egy félév klinikai

gyakorlatot is. A II. és a III. tanévet követően kötelező a nyári

szakmai gyakorlat.

 A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a

mozgásszervi és más betegségekkel kapcsolatos gyógyító

eljárásokat, és képesek általánosan elfogadott kezelési eljárásokkal

önállóan gyógykezelni.

10



Ápolás és betegellátás alapszak 

(gyógytornász szakirány)

 Az ideális jelentkező: Fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről

másokat is képes meggyőzni, rendszeresen sportol, képes önmaga testi-lelki

harmóniáját megteremteni, tiszteletben tartja a fogyatékosok és betegek jogait.

 Továbbtanulási lehetőségek: Testnevelési Egyetemen és Tudományegyetemek

egészségnevelő másoddiplomás képzésein. Egyetemünkön Gyermekrehabilitációs

szakgyógytornász szakirányú továbbképzésen.

 Elhelyezkedési lehetőségek: Klinikákon, kórházakban, szanatóriumokban,

rendelőintézetekben, háziorvosi szolgálatnál, rehabilitációs központokban.
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Ápolás és 

betegellátás 

alapszak 

(gyógytornász 

szakirány)
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Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

(képalkotó diagnosztikai analitika specializáció)

 Betegek felkészítése a képalkotó
diagnosztikai és terápiás eljárásokra.

 Képalkotó diagnosztika területén
vizsgálatok végzése.

 A képalkotó berendezésekkel nyert
információk képi feldolgozása,
értékelése.
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Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

(képalkotó diagnosztikai analitika specializáció)

 Képzési idő: 8 félév. A képzési idő nappali tagozaton félévenként 14 hét.

 A képzés célja: Az Orvosi diagnosztikai analitikus képzés célja olyan szakemberek

képzése, akik megfelelnek mind a hagyományos röntgen vizsgálatok, mind az újabb

képalkotó eljárások támasztotta modern követelményeknek.

 Az ideális jelentkező: Aki tehetséget, elhivatottságot érez az új, modern

diagnosztikai gépek, informatikai eszközök működtetésére, képes a beteg

emberekkel való foglalkozásra, érdeklődik a tudományos munka iránt.
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Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

(képalkotó diagnosztikai analitika specializáció)

 Továbbtanulási lehetőségek: További 2 éves egyetemi végzettséget adó

képzési forma (master fokozat) – az Európai Uniós felsőfokú képzésnek

megfelelően – szervezés alatt áll.

 Elhelyezkedés: A magyarországi gyógyintézetek (kórházak, klinikák)

jelentős része már rendelkezik korszerű gépi berendezésekkel (CT, MRI,

melyek kezelésére az általuk nyújtott lehetőségek kihasználására egyre

inkább felső fokú képzettség szükséges. Megfelelő nyelvtudás esetén –

melyre az oktatás nagy súlyt fektet – az európai országokban való

elhelyezkedés már napjainkban is nagy lehetőséget nyújt egy fiatal diplomás

számára.
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Orvosi diagnosztikai 

analitikus alapszak 

(képalkotó diagnosztikai 

analitika specializáció)
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Egészségügyi szervező alapszak 

(egészségturizmus-szervező specializáció)

 Egészséggel kapcsolatos utazások

megszervezése

 Egészségturisztikai szolgáltatások

megszervezése és összehangolása

 Egészségügyi programok készítése,

megvalósítása
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Egészségügyi szervező alapszak 

(egészségturizmus-szervező specializáció)
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 Képzési idő: 7 félév, amely az utolsó szemeszterben magában foglal egy 6 hetes

szakmai és egy 1 hetes szakma specifikus gyakorlatot is. Az I. és a II. tanévet

követően kötelező a nyári gyakorlat.

 A képzés célja: Olyan szakemberek, akik képesek egészségturisztikai programok

elkészítésére, szervezésére, marketing tevékenység végzésére, nemzetközi

egészségturisztikai projektekben való részvételre. Ismerik a rehabilitációban és

prevencióban használatos kezelési módokat, tájékozottak az alternatív gyógyászatban

és ismerik a rekreációs tevékenységekben rejlő lehetőségeket.



Egészségügyi szervező alapszak 

(egészségturizmus-szervező specializáció)
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 Az ideális jelentkező: Fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről

másokat is képes meggyőzni, rendszeresen végez fizikai testmozgást, jó szervező

képességekkel rendelkezik, gyakorlatias, kreatív, idegen nyelveket beszél.

 Továbbtanulási lehetőségek: Egyetemünkön jelenleg a Klinikai kutatási munkatárs

szakirányú továbbképzés folyik, ahova a végzett hallgatók beléphetnek.

Egészségügyi menedzser mesterképzés akkreditálása folyamatban van.

 Elhelyezkedési lehetőségek: Rekreációs központokban, gyógy- és termálfürdőkben,

gyógyszállókban, rehabilitációs intézetekben, az egészségturizmushoz kapcsolódó

intézményekben.



Egészségügyi szervező 

alapszak 

(egészségturizmus-

szervező specializáció)
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ELHELYEZKEDÉS
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TOVÁBBTANULÁS A KARON

Másoddiplomás továbbképzések:

 Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzés

 Balneoterápia szakirányú továbbképzés

 Podiáter szakirányú továbbképzés

Mester képzés:

 Egészségügyi tanár MA (2017)
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TANULMÁNYI  KIRÁNDULÁSOK
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Nyíregyháza, Sóstógyógyfürdő

Mogyoróska



 Állami ösztöndíjas helyek valamennyi szakon, hallgatóink számára!

 HVG diplomamellékletének felmérése szerint, a felsőoktatási intézmények kari

rangsorában, oktatói kiválósági szempontból az egészségügyi karok között az élen

áll.

 Modern kutatólabor-infrastruktúra és a gyakorlati képzést támogató korszerű

gyakorlótermek állnak a hallgatók rendelkezésére.

 A munkáltatók nagy százalékban alkalmazzák az Egészségügyi Karon végzetteket.

 A külföldi munkáltatók szívesen fogadják itt végzett diákjainkat.

MIÉRT AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR?
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Felvételi ponthatárok a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karon 
25

Szak Ponthatár

2015

ápolás és betegellátás [gyógytornász] 313

egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] 280

egészségügyi szervező (egészségturizmus-szervező) 280

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus

280

egészségügyi szervező (egészségturizmus-szervező) 

levelező

303



ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

 Kettőt kell választani: Biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar v.

szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek v. közgazdasági

alapismeretek) gyógytornász, védőnő, képalkotó szakra.

 Kettőt kell választani: Biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.

matematika v. egy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz,

spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek v.

közgazdasági alapismeretek) egészségturizmus szervező szakra.
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Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 

kapcsolódó dokumentumok

 felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása 

 fogyatékosság igazolása

 gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

 nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 OKJ bizonyítvány

 sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény 

igazolása
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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA

 Feladatunk gondoskodni a kiemelkedő képességű hallgatók felkarolásáról,
a kutatásba való bekapcsolásáról.

 Cél: segíteni hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az
értelmiségi feladatokra való felkészülését, a társadalmi problémákra
érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.

 A mester képzésre való bejutás feltétele a tudományos munkában való
eredmények bemutatása. A TDK eredmények szerepet játszanak a
különböző ösztöndíjak, pályázatok, tanulmányutak, külföldi részképzések,
illetve díjak odaítélésekor.
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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
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NANOBIOTECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK 

 A kari kutatások elsősorban elméleti és alkalmazott egészségtudományi, valamint

nanobiotechnológiai területen zajlanak. A kar kutatási területei közül a

legjelentősebbek:

1. Nanobiotechnológiai kutatások

2. Kísérletes és élettudományi kutatások

3. Rekreációs és humánélettani kutatások
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NANOBIOTECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK 
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Ösztöndíjak, pályázatok

 Tanulmányi ösztöndíj (II. félévtől a tanulmányi eredményétől függően)

 Szociális ösztöndíj

 Közösségi ösztöndíj

 Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

 Köztársasági ösztöndíj (tanulmányi és közösségi munkáért)

 BURSA Hungarica (önkormányzati ösztöndíj)

 Campus Hungary

 Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot
támogatja.

 Egyéb, célországok által kiírt pályázatok (DAAD, stb.)
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ÜNNEPÉLYES PILLANATOK
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ÜNNEPÉLYES PILLANATOK
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SELMECI HAGYOMÁNYOK
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Balekavató Szakestély Korsóavató Szakestély Karunk jelképei



SZALAMANDER
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ELÉRHETŐSÉGEK – INFORMÁCIÓ-KÉRÉS 37



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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