Pécsi Tudományegyetem

Egészségtudományi Kar

>>OKTATÁSI KÖRÜLMÉNYEK

ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁSOK
A MEGELÕZÉS,
A DIAGNOSZTIKA,
A GYÓGYÍTÁS
ÉS A GONDOZÁS
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI,
VALAMINT
A SZOCIÁLIS MUNKA
TERÜLETEIN.

A hallgatóknak a Szolgáltató és Tanácsadó Központ, valamint a Hallgatói Önkormányzat folyamatosan segítséget nyújt kollégiumi, juttatási és
egyéb hallgatói ügyekben, továbbá segít a tanulás
háttérfeltételeinek biztosításában is. A tanév során
rendezvények (mint: Gólyabál, Diáknapok, Fõzõverseny), ingyenes és kedvezményes kulturális és
sportolási lehetõség biztosítja a hallgatók kikapcsolódását. Különbözõ pályázati lehetõségekkel
(pl.: külföldi tanulmányút, konferencián való részvétel) és támogatásokkal (pl.: szociális támogatással) igyekszünk segíteni a hallgatókat.

>> SZAKOK:
Felsõfokú szakképzések:
– Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó
– Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
Alapképzési szakok BSc/BA:
– Ápolás és betegellátás
Szakirányok: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentõtiszt, szülésznõ
– Egészségügyi gondozás és prevenció
Szakirányok: népegészségügyi ellenõr, védõnõ
– Egészségügyi szervezõ
Szakirányok: egészségügyi ügyvitelszervezõ, egészségbiztosítási, egészségturizmus
szervezõ
– Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
Szakirányok: képalkotó diagnosztikai analitikus, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus
– Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
Szakirányok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés
– Szociális munka
Szakirány: szociális munka
Mesterképzési szak (MSc):
– Egészségügyi szociális munka
A fentieken túlmenõen lehetõség nyílik szakirányú továbbképzéseken való részvételre is.

>> Elérhetõség:
7623 Pécs, Rét u. 4.
Tanulmányi Osztály
Tel: 72/535-980
e-mail: info@etk.pte.hu
www.etk.pte.hu
>> Nyílt nap:
Kaposvári Képzési Központ
2009. január 15. (csütörtök) 10.00 óra
Pécsi Képzési Központ
2009. január 13. (kedd) 10.00 óra
Szombathelyi Képzési Központ
2009. január 14. (szerda) 10.00 óra
Zalaegerszegi Képzési Központ
2009. január 20. (kedd) 10.00 óra

Hallgatói ajánlás

Mindenkinek ajánlani tudom csak az Egészségtudományi Kart, akit az egészséges életmód érdekel. Bevallom, én elsõsorban a sport miatt jelentkeztem gyógytornász szakra, mivel kosarazom. Sok programot biztosít az egyetem és a
város, bulikat is, de akár olyan sportolási lehetõségeket is, mint a squash vagy az úszás. Remek
a hangulat a karon és színvonalas az oktatás. Orvosi szinten tanuljuk az anatómiát, az élettant és
a latint. A többi tárgy, mint például a dietetika
hasznosítható a mindennapi életben is. Sok gyakorlati óra van, ami nagyon jó. Európában elfogadott diplomát kapunk, ami azért is fontos,
mert külföldön keresik az itt végzett szakembereket, s így akár Németországban, Spanyolországban, Svédországban is tapasztalatot szerezhetek.

Tudtad-e, hogy
– hogy ez a kar az ország elsõ egyetemi szintû Egészségtudományi Kara?
– a karunk két szakján (ápoló, szülésznõ) szerzett oklevél a közösségi jog alapján automatikusan elismerést nyer az Európai unióban?
– az egészségtudományi képzéseket folytató karok közül itt a legnagyobb a szakválasztási lehetõség?

HAVASI Zoltán
II. évfolyam
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