
TÁJÉKOZTATÓ 

Az Egészségügyi Kar 2018. szeptemberi indítással a következő képzéseket hirdeti meg:  

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 
 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < max. 

A N A 
Ápolás és betegellátás alapszak 

[gyógytornász szakirány] 
támogatott 

8 10 < 96 

A N K 
Ápolás és betegellátás alapszak 

[gyógytornász szakirány] 
260 000 Ft 

A N A 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

[védőnő szakirány] 
támogatott 

8 10 < 30 

A N K 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

[védőnő szakirány] 
260 000 Ft 

A L A 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

[védőnő szakirány] (Sátoraljaújhely) (1) 
támogatott 

8 

 
5 < 30 

A L K 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

[védőnő szakirány] (Sátoraljaújhely) (1) 
260 000 Ft 

A N A 
Egészségügyi szervező alapszak 

[egészségturizmus-szervező specializáció] 
támogatott 

7 10 < 30 

A N K 
Egészségügyi szervező alapszak 

[egészségturizmus-szervező specializáció] 
260 000 Ft 

A L A 
Egészségügyi szervező alapszak 

[egészségturizmus-szervező specializáció] (1) 
támogatott 

7 5 < 20 

A L K 
Egészségügyi szervező alapszak 

[egészségturizmus-szervező specializáció] (1) 
260 000 Ft 

A N A 
Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

[radiográfia specializáció] 
támogatott 

8 10 < 50 

A N K 
Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

[radiográfia specializáció] 
260 000 Ft 

A L A 
Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

[radiográfia specializáció] (2) 
támogatott 

8 10 < 20 

A L K 
Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

[radiográfia specializáció] (2) 
260 000 Ft 

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 
 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

F L A 

Orvosi diagnosztikai analitikus 
[orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

specializáció] (1)  

támogatott 

4 5 < 60 

F L K 

Orvosi diagnosztikai analitikus 
[orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

specializáció] (1) 

200 000 Ft 
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https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=16096&elj=18a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=346&elj=18a#lab_346_A-101


 
(1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül 

sor.  

(2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban 

3-4 alkalommal – havonta egy héten át, hétfőtől péntekig vagy szombatig – kerül sor. 

 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

Ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció valamint orvosi diagnosztikai analitikus 

alapszakon: 

kettőt kell választani:  

biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, latin nyelv, német, olasz, 

orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 

(elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 

 

Egészségügyi szervező alapszakon: 

kettőt kell választani:  

biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egészségügy ismeretek, közgazdaság ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, latin nyelv, német, 

olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 

(elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA  

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a 

Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató (FFT) kiadvány 1. sz. táblázatban tekintheti át. A külföldi vagy külföldi 

rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká 

való átszámítása központilag történik, erről az FFT külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett 

végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu weboldalon találhat bővebb információt. 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK  

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 

2018. július 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az FFT „eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok” c. fejezetében.  

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, művészeti versenyeredmény igazolása, felsőoktatási 

szakképzés igazolása. 

 

JELENTKEZÉSI MÓD 

Az elektronikus jelentkezés a www.felvi.hu honlapon keresztül az e-felvételi menüpont alatt intézhető.  

Jelentkezési határidő: 2018. FEBRUÁR 15. 
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