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„EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK!”

MISKOLCI EGYETEM



A  MISKOLCI  EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI  KARÁNAK  

BSC KÉPZÉSEI

•védőnő 
Egészségügyi  

gondozás és  prevenció

•gyógytornász

•ápoló

Ápolás  és  
betegellátás

• radiográfusOrvosi diagnosztikai   
analitikus 

•egészségturizmus-szervezőEgészségügyi  szervező

alapszakok szakirány/specializáció

2



 egy alapszak – egy szakirány

 állami ösztöndíjas képzések

 magas színvonalú oktatás

 gyakorlatban hasznosítható tudás

 családias légkör

 piacképes diploma

 stabil életpálya

MIÉRT AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR?

3



ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

GYÓGYTORNÁSZ, ÁPOLÓ ÉS VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY, EGÉSZSÉGTURIZMUS SZERVEZŐ

RADIOGRÁFIA SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓ

 biológia biológia

 fizika fizika

 informatika informatika

 kémia kémia

 magyar matematika

 szakmai előkészítő tárgy szakmai előkészítő tárgy

egészségügyi vagy közgazdasági alapismeretek egészségügyi vagy közgazdasági alapismeretek

idegen nyelv angol, francia, latin, német,

olasz, orosz, spanyol
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Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 

kapcsolódó dokumentumok

 nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény 

igazolása

 OKJ bizonyítvány

 felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolás

 gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

orvosdiagnosztikai laborasszisztens

 rövidebb képzési idő alatt felsőfokú képesítés

 állami ösztöndíjas képzés

 240 pont

 négy féléves, levelező munkarendű oktatás

 gyorsan hasznosítható tudás a kiválasztott munkaterületen

 alapképzésben való továbbtanulás esetén kreditbeszámítás

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
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Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 

(védőnő szakirány)
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Ápolás és betegellátás alapszak 

(gyógytornász szakirány)
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Ápolás és betegellátás alapszak

(ápoló szakirány)
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Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

(képalkotó diagnosztikai analitika specializáció)
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Egészségügyi szervező alapszak 

(egészségturizmus-szervező specializáció)
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TOVÁBBTANULÁS A KARON

Másoddiplomás továbbképzések:

 Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzés

 Balneoterápia – balneoterápiás szakember szakirányú továbbképzés

 Podiáter szakirányú továbbképzés

 Indiai gyógyászat – ajurvéda tanácsadó terapeuta szakirányú továbbképzés

Mester képzés:

 Egészségügyi tanár MA (2017)
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TÉGED IS VÁRUNK!
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TANULMÁNYI  KIRÁNDULÁSOK
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Nyíregyháza, Sóstógyógyfürdő

Mogyoróska



TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
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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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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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SELMECI HAGYOMÁNYOK
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Balekavató Szakestély Korsóavató Szakestély Karunk jelképei



A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR
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ELÉRHETŐSÉGEK – INFORMÁCIÓ-KÉRÉS 22



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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