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szociális munkás
- családsegítő központokban,
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- örömmel segítenél nehezebb sorsú

- gyermekjóléti szolgálatoknál,

embertársaidon,

- gyermekotthonokban,

- jó az empátiás készséged, szívesen

- idősek klubjában,

hallgatsz meg másokat,

- hajléktalanok menedékhelyén,

- érdekel a pszichológia, szociológia, de a

- kórházakban,

jogtól sem ijedsz meg,

- önsegítő csoportokban,

- irodai munka helyett valami

- önkormányzati népjóléti irodákban,

mozgalmasabbra vágysz,

- munkaügyi központokban,

- részt vennél egy terepgyakorlatra

- drogambulanciákon,

fókuszáló felsőfokú oktatásban,

- rehabilitációs otthonokban,

- kiscsoportos képzéseken a készségeid is

- iskolákban,

szívesen fejlesztenéd (konfliktuskezelés,

- segélyszervezeteknél és büntetés-

csoportvezetés, stb.).

végrehajtási intézményben.

kisgyermekekkel,
- érdekel a biológia és a pszichológia,
- mozgalmas, rugalmas munkát szeretnél,
- olyan hivatást keresel, amit szívvel-lélekkel
tudnál végezni,
- nyitott és empatikus vagy, szívesen
beszédbe elegyedsz másokkal,

n

ő ő

- szívesen foglalkozol babákkal és

déV
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babatermékek
forgalmazásával
foglalkozó cégek
képviselője,

védőnő
- kórházakban,
- orvosi rendelőkben
- tanácsadóban,
- iskolákban,
- gyermekjóléti szolgálatnál,
oktató

- olyan szakmát szeretnél, amellyel majd

- babamasszázs tanfolyamokon,

könnyen el tudsz helyezkedni,

- szülésre felkészítő tanfolyamokon,

- gyakorlatcentrikusan, jól felszerelt

- csecsemőgondozási tanfolyamokon,

demonstrációs termekben szeretnéd

- életmód tanácsadásokon,

megtanulni a szakma fortélyait,

- elsősegély tanfolyamokon.
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- egy segítő szakmában képzeled el a jövőd,
- jó az állóképességed, szereted a mozgalmas
életmódot,
- nem ijedsz meg a biológiai alapozótárgyaktól sem,
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Ápoló

- gyakorlatcentrikusan, jól felszerelt demonstrációs

ápoló (külföldön és belföldön egyaránt)
termekben szeretnéd megtanulni a szakma
- közkórházakban, magánkórházakban,
Duális képzésben is indul!
fortélyait,
- szanatóriumokban, idősek otthonában,
- olyan
szakmát szeretnél,
amellyel könnyedén
el
fizetett
gyakorlat
+ tanulás
- szociális intézményekben,
tudsz majd helyezkedni,
- pszichiátriai betegeket ellátó intézményekben,
- lehetőséget szeretnél arra, hogy
- házi segélynyújtás területén,
mesterképzésben is folytasd tanulmányaidat,
- szenvedélybetegek bentlakásos intézményeiben,
- vagy a későbbiekben esetleg specializálódni
- fogyatékkal élők rehabilitációs intézményeiben,
szeretnél egy szakterületre.
- családsegítő intézetekben
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gyógytornász
- közkórházakban,
- magánkórházakban,
- klinikákon, idősek otthonában,
- rendelőintézetekben,
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- otthonápolási szolgálatoknál,

- egy mozgalmas, segítő szakmában képzeled el a jövőd,
- szereted, amikor munkádnak jól látható eredménye van,

- wellness központokban,

- empatikus vagy, és jó a kommunikációs készséged,

-oktatási intézményekben

- nem ijedsz meg a biológiai alapozótárgyaktól,

külföldön és belföldön egyaránt!

- egyéni vállalkozóként,
- fitnesztermekben, gyógyfürdőkben,

- irodai munka helyett valami mozgalmasabbra vágysz,
- részt vennél egy gyakorlatra fókuszáló felsőfokú oktatásban,
- lehetőséget szeretnél arra, hogy tanulmányaidat
mesterképzésben is
folytathasd.

Gyógytornász
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- a rád bízott feladatokat precízen

dentálhigiénikus

elvégzed,

- közfinanszírozott , vagy magánpraxisokban

- szeretsz csapatban dolgozni,

elsősorban dentálhigiénés prevenció és

- a segítő/tanácsadó szerepkör nem

gondozás területen,

idegen tőled,

- betöltetlen fogorvosi praxisokban önállóan

- jól kommunikálsz, a közvetlenség

a prevenció és gondozás területén,

számodra nem jelent problémát,

- fekvőbetegeket ellátó egészségügyi

- érdekel a fogászat világa, de nem

intézményekben (klinikák, kórházak),

fogorvosként szeretnél

- szociális ellátás alap és szakosított

elhelyezkedni,

intézményeiben, oktatási intézményekben,

- gyakorlatorientált képzésben

- szájhigiénés termékeket forgalmazó,

szeretnéd az ismereteket elsajátítani, értékesítő cégek képviselőjeként..
- egyetemi szinten, képzett
oktatóktól és szakemberektől
szeretnéd megtanulni a szakma
fortélyait.

MIÉRT AZ SZTE?

Az

Dentálhigiénikus
SZTE

nemzetközi

színvonalú

felsőoktatási

intézmény, a brit QS rangsor szerint Magyarország
legjobb egyeteme, a hazai rangsorok szerint az egyik
legjobb vidéki képzőhely.

A friss diplomás SZTE-sek 95%-a 1 éven belül
elhelyezkedik. Vállalati kapcsolataink és Karrier
Irodánk révén megannyi szakmai helyet biztosítunk.

Ingyen wifi, hatalmas tanulási terek, jól felszerelt
könyvtár,

modern

laborok,

hallgató-

és

környezetbarát infrastruktúra. Számos szegedi
szórakozóhelyet,
programot

sportlétesítményt,

látogathatsz

kedvezményesen.

szabadidős

ingyen

vagy

