SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

EGÉSZSÉG-TUDOMÁNYI ÉS
SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR
Hősökre most van szükség!

TÉGED
KERESÜNK,
HA...
- egy segítő szakmában képzeled el
a jövőd,

DIPLOMA
UTÁN
LEHETSZ...

Ápoló

- jó az állóképességed, szereted a

ápoló (külföldön és belföldön

mozgalmas életmódot,

egyaránt)

- nem ijedsz meg a biológiai

TÉGED
KERESÜNK,
HA...

DIPLOMA UTÁN LEHETSZ...
gyógytornász

- empatikus vagy, és jó a kommunikációs

- közkórházakban,

- közkórházakban,

készséged,

- magánkórházakban,

alapozótárgyaktól,

magánkórházakban,

- nem ijedsz meg a biológiai

- klinikákon, idősek otthonában,

- gyakorlatcentrikusan, jól felszerelt

- szanatóriumokban, idősek

alapozótárgyaktól,

- rendelőintézetekben,

demonstrációs termekben szeretnéd

otthonában,

- irodai munka helyett valami

- otthonápolási szolgálatoknál,

megtanulni a szakma fortélyait,

- szociális intézményekben,

mozgalmasabbra vágysz,

- egyéni vállalkozóként,

- olyan szakmát szeretnél, amellyel

- pszichiátriai betegeket ellátó

- részt vennél egy gyakorlatra fókuszáló

- wellness központokban,

könnyedén el tudsz majd helyezkedni,

intézményekben,

felsőfokú oktatásban,

- fitnesztermekben,

- lehetőséget szeretnél arra, hogy

- házi segélynyújtás területén,

- lehetőséget szeretnél arra, hogy

gyógyfürdőkben,

mesterképzésben is folytasd

- szenvedélybetegek bentlakásos

tanulmányaidat mesterképzésben is

-oktatási intézményekben

tanulmányaidat,

intézményeiben,

folytathasd.

külföldön és belföldön egyaránt!

- vagy a későbbiekben esetleg

- fogyatékkal élők rehabilitációs

specializálódni szeretnél egy

intézményeiben,

szakterületre.

- családsegítő intézetekben.

déV

Gyógytornász

- örömmel segítenél nehezebb sorsú

szociális munkás

embertársaidon,

- családsegítő központokban,

- jó az empátiás készséged, szívesen

- gyermekjóléti szolgálatoknál,

hallgatsz meg másokat,

- gyermekotthonokban,

- érdekel a pszichológia, szociológia, de

- idősek klubjában,

a jogtól sem ijedsz meg,

- hajléktalanok menedékhelyén,

- irodai munka helyett valami

- kórházakban,

mozgalmasabbra vágysz,

- önsegítő csoportokban,

- részt vennél egy terepgyakorlatra

- önkormányzati népjóléti

fókuszáló felsőfokú oktatásban,

irodákban, iskolákban,

- kiscsoportos képzéseken a készségeid

- munkaügyi központokban,

is szívesen fejlesztenéd

- drogambulanciákon,

(konfliktuskezelés, csoportvezetés, stb.).

- rehabilitációs otthonokban,
- segélyszervezeteknél és

Szociális munka

büntetés- végrehajtási
intézményben.

TÉGED
KERESÜNK,
HA...

n

DIPLOMA UTÁN LEHETSZ...

ő ő

TÉGED KERESÜNK, HA...

DIPLOMA
UTÁN
LEHETSZ...
védőnő

- szívesen foglalkozol babákkal és

- kórházakban,

kisgyermekekkel,

- orvosi rendelőkben,

- érdekel a biológia és a pszichológia,

- tanácsadóban,

- mozgalmas, rugalmas munkát

- iskolákban,

szeretnél,

- gyermekjóléti szolgálatnál,

- olyan hivatást keresel, amit szívvellélekkel tudnál végezni,

oktató

- nyitott és empatikus vagy, szívesen

- babamasszázs tanfolyamokon,

beszédbe elegyedsz másokkal,

- szülésre felkészítő tanfolyamokon,

- olyan szakmát szeretnél, amellyel

- csecsemőgondozási tanfolyamokon,

majd könnyen el tudsz helyezkedni,

- életmód tanácsadásokon,

- gyakorlatcentrikusan, jól felszerelt

- elsősegély tanfolyamokon.

demonstrációs termekben szeretnéd

babatermékek forgalmazásával

megtanulni a szakma fortélyait.

foglalkozó cégek képviselője.

TÉGED
KERESÜNK,
HA...

NYÍLT NAPOK: Szeged, Temesvári krt. 31.
2021. január 16. szombat, 10:00
2021. január 29. péntek, 10:00

- a rád bízott feladatokat precízen
elvégzed,
- szeretsz csapatban dolgozni,
- a tanácsadó szerepkör nem

DIPLOMA UTÁN LEHETSZ...

idegen tőled,
- jól kommunikálsz, a közvetlenség
számodra nem jelent problémát,
- érdekel a fogászat világa, de nem
fogorvosként szeretnél

dentálhigiénikus
- közfinanszírozott , vagy
magánpraxisokban elsősorban
dentálhigiénés prevenció területen,
- betöltetlen fogorvosi praxisokban

elhelyezkedni,

önállóan a prevenció és gondozás

- gyakorlatorientált képzésben

területén,

szeretnéd az ismereteket

- fekvőbetegeket ellátó egészségügyi

elsajátítani,

intézményekben (klinikák, kórházak),

- egyetemi szinten, képzett

- szociális ellátás alap és szakosított

oktatóktól és szakemberektől
szeretnéd megtanulni a szakma
fortélyait.

intézményeiben, oktatási

FELIRATKOZÁS BEMUTATKOZÓ LEVÉLSOROZATUNKRA:
http://felveteli.etszk.u-szeged.hu/hirlevel/
Rövid levélsorozatunkban bemutatjuk Karunk képzéseit,
épületeit, bepillanthatsz skill laborunkba, megtudhatsz minden
hasznos információt rólunk!
Nem kell mást tenned, mint feliratkozni levélsorozatunkra!
ITT LÉPHETSZ KAPCSOLATBA VELÜNK:

intézményekben,
- szájhigiénés termékeket forgalmazó,
értékesítő cégek képviselőjeként.

Dentálhigiénikus

FACEBOOK CSOPORT: Kérdezz Tőlünk!
SZTE ETSZK felvételi - 2021
QR - kód:
Csatlakozz csoportunkhoz, kérdezz bátran, hallgatóink és
munkatársaink válaszolnak karunkkal és a hallgatói élettel
kapcsolatos kérdéseidre!

Honlap: felveteli.etszk.u-szeged.hu, QR - kód:
Facebook oldal: www.facebook.com/etszk

TEKINTSD MEG ONLINE ELŐADÁSAINKAT!
A vér összetevői és funkciói
A csontrendszer anatómiája

A két videó elérhető: 2020.11.23-tól a YouTube-on! Link >>>

A pszichológia biológiai alapjai: Neuronok felépítése, fajtái és működésük Jelenleg is elérhető!
A pszichológia biológiai alapjai: Az idegrendszer
szerveződése, magasabb rendű funkciók
Jelenleg is elérhető! Link >>>
Szervadományozás - Tények az agyhalálról és a
Link >>>
szervtranszplatációról
ZOOM előadás: 2020.11.30 8:30

A derékfájdalom, korunk egyik leggyakoribb
mozgásszervi problémája Link >>>

Link >>>

Mi a közös Arnold Schwarzenegger és a
szomszéd Pali bácsiban? Rajtad is
meglátszik az idő. Link >>>
ZOOM előadás: 2020.12.01 17:00

Társadalmi értékek, előadás a szociális munka
szerepéről Link >>>
ZOOM előadás: 2020.11.10 10:00

ZOOM előadás: 2020.12.15. 10:00

Ápolói példaképek a történelem viharos időszakában
Metabolikus szindróma, elhízás
ZOOM előadás: 2021.01:12 12:00 Link >>>

Elérhetőek: 2020.11.30. 17:00-tól a YouTube-on!

"Szoptatni nem ciki, hanem cuki" és
Csecsemőgondozás a mindennapi
gyakorlatban

Játékos önismeret

A két videó elérhető: 2020.12.14. 8:00-tól
a YouTube-on!

Link >>>

Link >>>

ZOOM előadás:
2020.12.03 11:00

Link >>>

