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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

  
Egészségügyi Kar

Felelőséggel
	 					és	tudással	az
EGÉSZségért 

A képzés képessé teszi a hallgatókat hagyományos 
röntgen-, ultrahang- (UH), computer tomográfia 
(CT) és mágneses rezonancia (MR) vizsgálatok 
elvégzésére; a nyert információk képi feldolgo-
zására, archiválására; a betegellátás szervezésére, 
miként a tudományos és oktatási feladatok ellátá-
sára, az előírt minőségbiztosítási követelmények 
teljesítésére, valamint az európai uniós előírások 
betartására is. 

Egészségügyi szErvEző alapszak
Egészségturizmus-szervező specializáció
Az egészségturizmus-szervezők a világ azon nagy 
trendjéhez kapcsolódóan nyújtanak szolgáltatást, 
amely arra a kérdésre épül: „Hogyan tudok egész-
séges, boldog lenni?”. Az ezen a területen dolgozók 
elhivatottak abban, hogy megmutassák a világ-
nak Magyarország egészségturisztikai adottsága-
ira épülő termékeinek és szolgáltatásainak széles 
tárházát. A karon az egészség és a szervezés té-
makörei, valamint az emberi kapcsolatok tisztele-
ten és bizalmon alapuló működésének területei 
és módszerei magas szinten kerülnek oktatásra. 
Az interdiszciplináris elméleti képzés mellett  
a szervezői Taniroda, valamint a szakmai gyakorla-
tok elvégzése biztosítja a gyakorlati készségek ki-
alakulását. A hallgatók az egészséggel kapcsolatos 
utazások megszervezésében, az egészségügyi és 
egészségturisztikai intézményekben, rekreációs  
és wellness-szolgáltatóknál, valamint a falusi és 
ökoturizmus területén végeznek szervezői és  
koordináló feladatokat.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
• Klinikai kutatási munkatárs (CRA)
• Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász
• Podiáter
• Balneoterápia – balneoterápiás szakember

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
Telefon: +36 (46) 565-111/26-60
E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Web: www.ek.uni-miskolc.hu
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros 
B/3-B/4. épület, az Egészségügyi Kar oktatási épülete
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Egészséget
 a	világnak!
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A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőok-
tatás csaknem három évtizedes múltra tekint visz-
sza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a 
Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe.  
Karunk a felsőoktatási intézmények kari minőségi 
rangsorában oktatói kiválósági szempontból az 
egészségügyi karok között az élvonalba tartozik. 
Ez az oktatói bázis a garanciája a hallgatói kompe-
tenciákat középpontba állító, gyakorlatorientált kép-
zéseinknek, a gyakorlatban hasznosítható tudás meg-
szerzésének. Képzéseink népszerűségét és az ezek 
iránti érdeklődést mutatja, hogy az elmúlt években 
a jelentkezők létszáma folyamatosan növekvő tenden-
ciát mutat, a hallgatóink majd mindegyike államilag 
finanszírozott képzésben vesz részt. A Karon végzettek 
munkaerőpiaci helyzete kimondottan jó, a végzettsé-
geink stabil elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak 
a nálunk diplomát szerzett pályakezdők számára.

Az egészségtudományi képzés értékrendjét át-
hatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés 
és holisztikus szemlélet, amely az embert testi-lelki 
és szociális mivoltának egységében látja. Ez az ér-
tékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyománya-
ira épülő kari köszöntésünkben így jelenik meg: 
„Egészséget a világnak!”

ALAPKÉPZÉSEK
Egészségügyi gondozás és prEvEnció alapszak
védőnő szakirány
Végzett védőnőink – a százéves, Hungarikumként 
számon tartott, Magyar Örökség díjas védőnői szol-
gálat tradícióinak megfelelően – az egészségügyi 
alapellátásban, az oktatási intézményekben vagy 
a családvédelmi szolgálatoknál elhelyezkedve 
az egészségvédelemben, az anya-, csecsemő- és 
gyermekgondozás területén, illetve az iskola-
egészségügyben folytatnak egészségfejlesztő 
munkát. Karunkon a magas szintű elméleti ok-
tatás jól szervezett gyakorlati képzéssel párosul.  
A gyakorlatok hatékonyságának növelése érdeké-
ben – az ország képzőhelyei közül elsőként – minta-
gyakorlóhelyeket hoztunk létre városi és vidéki 
védőnői körzetekben, oktatási intézményekben, 

amely területeken a gyakorlatvezető védőnők 
képzése, a folyamatos visszajelzés és a megfelelő 
eszközpark lehetővé teszi, hogy hallgatóink a leg-
magasabb színvonalon ismerjék meg a szakma 
gyakorlatát.

ápolás és bETEgElláTás alapszak
gyógytornász szakirány
A gyógytornászképzés olyan mozgásterápiával 
foglalkozó diplomás szakemberek kibocsátására 
hivatott, akik megelőző, gyógyító és rehabilitációs 
tevékenységet végeznek. 
A kurzus gyakorlatorientált, hallgatóink a fizio-
terápia teljes eszköztárát elsajátítják. Megismer-
kednek a funkcionális szemléletű betegvizsgálat 
elemeivel, a manuális és a mobilizációs technikák 
alkalmazásával. A kiscsoportos gyakorlati órák jól 
felszerelt tornateremben, valamint demonstráci-
ós termekben zajlanak. 
A hallgatók egészségtudatos magatartásának 
fejlesztését, a mozgásterápiával foglalkozó szak-
emberektől elvárható szintre emelését sportolási 
lehetőségek széles választéka, a szabadidő aktív 
eltöltésének hangsúlyozása segíti. A gyógytor-
nász munkáját egészségügyi intézményekben, 
otthoni szakápolási szolgálatoknál, fitnesz- és 
wellness-központokban végzi. 

orvosi diagnoszTikai analiTikus alapszak
képalkotó diagnosztikai analitika specializáció
A képalkotó diagnosztikai képzés az orvosi képal-
kotó diagnosztikai szakma régi igényét elégíti ki 
azzal, hogy a középfokú képzettség helyett dip-
lomával rendelkező szakemberek válnak felhasz-
nálóivá és alkalmazóivá a – robbanásszerű tech-
nikai fejlődésen átment, nagy értékű – képalkotó 
berendezéseknek. 

Egészséget
a világnak!


