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Bemutatkozunk 

 
Dél – Dunántúlon jelenleg Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán a 

Fizioterápiás Intézetben (7632 Pécs, Berek u. 15.) folyik a gyógytornászképzés.  

Az intézetben folyó képzés keretében főiskolai szintű gyógytornász diploma szerezhető meg. 

A képzés helye 

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Pécsi és Zalaegerszegi Képzési 

Központ 

Részletes felvilágosítás 

A fenti képzési központok tanulmányi csoportjainál: 

7623 Pécs, Rét u. 4. 

Tel.: 72/535-980 Fax. 72/535-997 

8901 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 

Tel.: 92/323-020 Fax: 92/328-481 

 

A gyógytornász képzés célja tudományos ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, 

akik hivatásuknak tekintik a konzervatív módszerekkel való gyógyítást. Tisztában vannak a 

megszerzett ismeretanyag alkalmazásának módszereivel. A képzés elméleti alapismeretekből 

és szaktudományi tárgyakból tevődik össze, amelyet kiegészít a  nagyszámú gyakorlati órák 

kereteiben elsajátított gyakorlati tapasztalat. Feladatuknak tekintik a páciens 

pszichoszomatikus és szociális rehabilitációját, az életminőség javítását a lehetőségek határain 

belül. 

A képzési idő nyolc félév, amelyből az első hét félév az elméleti oktatás és gyakorlati oktatás, 

míg az utolsó félév klinikai gyakorlat. Az első félév 15 hetes oktatási ciklusból és 6 hetes 

vizsgaidőszakból áll.  

 A 2. félévtől a 7. félévig 13 hétig tart az oktatás, melyet 2 hetes demonstrációs gyakorlat 

követ. A 8. szemeszter féléves klinikai gyakorlatból áll, az alábbi területek képviseletével: 

belgyógyászat, gyermekgyógyászat, ideggyógyászat, ortopédia, rehabilitáció, járóbeteg-

ellátás, reumatológia és traumatológia.  

Főbb tantárgycsoportok: 

� Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: Anatómia, Élettan-kórélettan, 

Biológia, Biofizika, Gyógyszertan, Közegészségtan, Népegészségtan, Ápolástan, 

Elsősegélynyújtás,Számítástechnika 

� Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: Mozgástani alapismeretek, 

Mozgások funkcionális elemzése,  Mozgásrendszer funkcionális vizsgálata, Neurofiziológia,  

Belgyógyászat, Belgyógyászati fizioterápia, Neurológia, Neurológiai fizioterápia, 
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Traumatológia, Traumatológiai fizioterápia, Sebészet fizioterápia, Reumatológia, 

Reumatológiai fizioterápia, Pszichiátria, Pszichiátriai fizioterápia, Ortopédia, Ortopédiai 

fizioterápia, Csecsemő-gyermekgyógyászat,  Csecsemő-gyermekgyógyászati fizioterápia, 

Szülészet-nőgyógyászat, Szülészet-nőgyógyászati fizioterápia, Fejlődésneurológia, Geriátria. 

� Társadalomtudományi ismeretek: Filozófia, Egészségügyi etika, Egészségügyi szociológia, 

Pedagógia – egészségpedagógia, Pszichológia, Jogi ismeretek, Orvosi latin, 

Kutatásmódszertan, Fizioterápia történet.  

Intézetünkben kritériumtárgy az idegen nyelv és a testnevelés. 

A gyógytornász munka során foglalkozhatunk egészséges emberekkel, prevenciós 

(megelőző) programokat dolgozhatunk ki pl.: ovis torna, kondicionáló csoportos tornák, vagy 

dolgozhatunk beteg emberekkel kórházban, klinikán rendelőintézetben, ahol a műtétek utáni 

rehabilitáció kap szerepet. A gyógytorna speciális csoportokat érint, pl.: kismamák, sportolók, 

idősek, csecsemők.  További elhelyezkedési lehetőségek: wellness és gyógyturizmus 

területén, fitness teremben házi gondozó szolgálatban, biomechanikai laboratóriumban, a 

kutatás területén, főiskolai oktatás területén és magánpraxisban tudnak elhelyezkedni a végzős 

hallgatók.  

A sikeres gyógytornásznak a szakmai tudásán kívül szükséges tulajdonságok: empátia, 

kreativitás, a mozgás szeretete, az emberek szeretete, motiváltság. 

Intézetünk tárgyi feltételei megfelelően illeszkednek a szak profiljához. Az intézményben 

található nyolc gyakorlóterem modern felszereléseivel biztosítja a gyógytornászképzés összes 

gyakorlati tárgyának színvonalas oktatását. Nagy elméleti előadótermekben folyik az 

évfolyamot érintő oktatás, a kisebb előadótermekben a csoportos oktatásra nyílik lehetőség. A 

hallgatók tudományos munkáját a biomechanikai labor segíti.   

A hallgatók szabadidejének aktív eltöltését egy nagyméretű parkettás tornaterem, ping-pong 

asztal, továbbá kedvezményes fallabdázási lehetőség biztosítja, valamint alkalmuk nyílik a 

főiskola kondicionáló termének igénybe vételére, és ingyenes uszoda használatra. A kötelező 

testnevelés órán kívül az oktatók és a hallgatók közös gyalog-, vízi-, és sítúrákat  szerveznek. 

A főiskola épületében működő könyvtár a hallgatók és az oktatók szakmai és kutatói igényeit 

igyekszik  kielégíteni. A közel négyszáz példányszámú szakmai irodalom fele külföldi, 

vegyesen angol és német. Francia, angol és német valamint több magyar szakfolyóirat 

használható. 
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A könyvtár olvasóteremként funkcionál, kölcsönzésre csak kutató munkát végző hallgatóknak 

van lehetőségük, illetve a hallgatóknak lehetősége nyílik a szakdolgozatok megtekintésére.    

A gyógytornász szakon a záróvizsga az utolsó szemeszter végén három lépcsőben zajlik. A 

diplomadolgozat sikeres megírása és védése után kezdheti meg a hallgató a záróvizsgát. 

Időrendben először írásbeli záróvizsgatesztet írnak a hallgatók szakmai és 

társadalomtudományi tárgyakból. A felkészülésben záróvizsga tesztgyűjtemény nyújt 

segítséget. Majd gyakorlati záróvizsgát kell tenniük a klinikum tárgyai szerint betegágy 

mellett, az önálló mozgásszervi diagnózis és kezelési terv felállítás képességéről téve 

tanúbizonyságot. 

A záróvizsga a szóbeli vizsgával zárul. A záróvizsga követelmény az alábbi területek 

klinikumát és fizioterápia elméletét és gyakorlatát öleli fel: 

  

- csecsemő-, gyerekgyógyászat 

 - traumatológia 

 - ortopédia 

 - neurológia 

 - reumatológia 

 - belgyógyászat 

 - szülészet 

Az intézetünket a tudományos életben való aktív részvétel jellemzi. Tehetséges hallgatóink az 

elmúlt évek során kiemelkedő számban szerepeltek az évente megrendezésre kerülő 

Tudományos Diákköri Konferenciákon, eredményességük országos szinten is példaértékű. Az 

aktivitást a díjnyertes Főigazgatói Pályamunkák száma és az elért helyezések is jelzik. 

 Intézetünk részt vesz a Socrates és Erasmus ösztöndíj programokban.  Legjelentősebb diák-

csere kapcsolatunk Finnország, ahonnan két Főiskoláról is érkeznek diákok- Satakunta 

Polytechnic, Pori és Lahti Polytechnic, Lahti -és ahová Intézetünk minden szemeszterben 

hallgatókat küld, hogy betekintést nyerjenek az ottani fizioterápiás képzésbe, tevékenyen részt 

vegyenek a kórházak életében, a betegek rehabilitációjában és megismerkedjenek a finn 

kultúrával és diákélettel. Hallgatóink a képzésben angol nyelven vesznek részt, az ott 

megszerzett kreditpontok, illetve a teljesített gyakorlati órák itthon beszámításra kerülnek. A 

kapcsolatok erősítése és minél több új ismeretanyag megszerzése érdekében oktatóink is 

eltölthetnek egy hetet a finn intézményekben, részt vehetnek konferenciákon illetve előadást 

tarthatnak az ottani oktatóknak és hallgatóknak. Intézetünk tervei között szerepel a külföldi 

kapcsolatok tovább bővítése, kiterjesztése más országokra is. 


