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A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (PTE
SZESZI) felvételi tájékoztatója bemutatja az intézmény képzési kínálatát.
A tájékoztató első része általános információkat tartalmaz, majd érettségizettek számára induló
képzéseinket mutatjuk be, kiemelve azokat a tényezőket, amelyek miatt intézményünket érdemes
választani.
Az iskola bemutatása
A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 1945
óta működik, az eltelt több mint fél évszázad alatt többször változott a struktúrája. Az iskola az
elsők közt kezdte el az európai normáknak megfelelő tananyag alapján az OKJ szerinti
egészségügyi szakképzést az országban.
2008 szeptembere óta az iskola fenntartója a Pécsi Tudományegyetem.
Intézményünkben 1995-től folyik érettségire épülő szakképzés. Képzési palettánknak
köszönhetően nem csupán Pécs Város, hanem a régió egészségügyi szakembereinek képzésében
is szerepet játszunk.
Szombathelyi tagintézményünk a Vas megyei és vonzáskörzetének szakemberhiányát hivatott
csökkenteni!
Felvilágosítást telefonon, e-mailben, nyílt napokon, illetve a pályaválasztással kapcsolatos
rendezvényeken tudunk adni.
Elérhetőségeink:
Igazgató: Mintál Csaba
szakmai igazgatóhelyettes: Jencsik Tímea
Cím:
Telefon:
e-mail:

7633 Pécs, Berek u. 15.
72/550-130
titkarsag@szeszi.pte.hu

Jogszabályok, melyek a felvételi eljárást szabályozzák:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.8.) EMMI rendelet
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről.

PTE

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola

Kedves Érettségiző, Érettségizett Érdeklődő!
A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola a
munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően indítja egészségügyi szakképzéseit.
A jelentkezés feltételei:
- érettségi bizonyítvány
- egészségügyi alkalmasság
Az iskolarendszerű szakképzéseinkben résztvevők számára nappali és esti munkarendben
szervezünk képzéseket. A jogszabály adta lehetőség szerint az első két szakképzés
Magyarországon ingyenes, azonban intézményünk az államilag finanszírozott helyek erejéig
tudja ezt a lehetőséget biztosítani. Amennyiben a jelentkező már rendelkezik egy korábban
megszerzett más, nem egészségügyi ágazaton belüli OKj-s végzettséggel, úgy ő kizárólag esti
munkarendben vehet részt képzéseinken, ahogy az a jelentkező is, aki a tanulmányainak
megkezdésének évében betölti a 25. életévét. Az egészségügyi ágazaton belüli korábbi
végzettség nem számít második, vagy többedik OKJ-s képzésnek, ezért a másodszakmára
vonatkozó korlátozást nem kell figyelembe venni.
Korábban megszerzett egészségügyi ágazatú OKJ-s végzettség, vagy egészségügyi szakmai
érettségi vizsga megszerzése esetén a jelentkezőknek lehetőségük van a 13. évfolyam
elfogadtatására és a 14. évfolyamra való beiratkozására.
Az esti munkarendű képzésre bármilyen életkorban lehet jelentkezni.
Idegen nyelvtanulási lehetőség: angol, német nyelv.
Europass bizonyítvány igényelhető!
Kollégiumi elhelyezésben igény esetén segítséget nyújtunk!
Szakmai gyakorlatok: Gyakorlóhelyet az intézmény biztosítja. A gyakorlóhely államilag
finanszírozott képzés esetén tanulószerződést köt a tanulókkal, amely alapján tanulóink
rendszeres pénzbeli juttatásban részesülnek.
A képzések szakmai vizsgával zárulnak. A sikeres szakmai vizsga után a tanulók OKJ-s
bizonyítványt kapnak.
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Iskolarendszerű szakképzés
Szak megnevezése
Gyakorló ápoló
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Gyakorló mentőápoló
Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens
Gyógymasszőr
Fizioterápiás asszisztens
Fogászati asszisztens
Fogtechnikus gyakornok
Gyógyszertári asszisztens
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
Radiográfiai asszisztens
Mentőápoló
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
Ápoló
Csecsemő és gyermekápoló
Fogtechnikus
Kisgyermek gondozó-nevelő
Szociális szakgondozó

OKJ szám

Képzési
idő

54 723 02
54 723 03
54 723 01
54 725 04

2 év
2 év
2 év
2 év

Nappali, esti tagozat
Nappali tagozat
Nappali, esti tagozat
Esti tagozat

54 726 04
54 725 03
54 720 02
54 724 01
54 720 03
54 725 06
54 725 09
55 723 11
55 725 18
55 723 01
55 723 02
55 724 01
54 761 02
54 762 03

2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
0,5 év
0,5 év
1 év
1 év
1 év
2 év
2 év

Nappali, esti tagozat
Esti tagozat
Nappali tagozat
Nappali tagozat
Nappali tagozat
Esti tagozat
Esti tagozat
Esti tagozat
Esti tagozat
Nappali, esti tagozat
Nappali, esti tagozat
Nappali tagozat
Esti tagozat
Esti tagozat

Tagozat

Az államilag finanszírozott keretszámokat túljelentkezés esetén jelentkezési sorrenben, az
érettségi osztályzatok átlagának figyelembe vételével töltjük fel, erről 2018.06.15-ig értesítjük
a jelentkezőket.
Nyílt nap: 2018. 02.26.
Jelentkezési határidő: Folyamatos iskolánkban.
2018.05.20. a honlapról letölthető jelentkezési lapon.
A jelentkezési lap személyesen leadható az iskola tanulmányi osztályán naponta 8.00.-16.00.
között, vagy postai úton kérjük beküldeni.
A jelentkezéshez kérjük mellékelni:
1. Jelentkezési lap
2. Az érettségi bizonyítvány másolata (amennyiben folyamatban van, később pótolható)
A beiratkozás feltétele a korábbi végzettségekre vonatkozó nyilatkozat kitöltése, valamint
az 5000,- adminisztrációs díj megfizetése.
A meghirdetett szakok közül azokat indítjuk, amelyekre megfelelő számú jelentkező lesz.

PTE

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola

A szakok ismertetése
1. Gyakorló ápoló (N, E)
OKJ: 54 723 02
A gyakorló ápoló képzés célja olyan holisztikus szemléletű, a tudomány mindenkori szintjének
megfelelő szakemberek képzése, akik maradéktalanul elvégzik az ápolási/gondozási feladatokat,
segítik a különböző életkorú betegek és egészséges emberek szükségleteinek kielégítését
rászorultságuk mértékében.
A gyakorló ápoló képzettség megszerzését követően 1 éves ráképzéssel 55 723 01 Ápoló
végzettség szerezhető.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
2. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (N)
OKJ: 54 723 03
A képzés célja olyan egészségügyi szakemberek nevelése, akik magas szintű szakmai
kompetenciával rendelkeznek, melyek birtokában korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel
vesznek részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. Feladatuk az újszülöttek,
koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek ellátása az érvényes egészségügyi szakmai
lélektani és pedagógiai elvek alapján.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén gyakorló
csecsemő és gyermekápoló feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képzettség megszerzését követően 1 éves ráképzéssel
55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló végzettség szerezhető.
3. Gyakorló mentőápoló (N, E)
OKJ: 54 723 01
Olyan középszintű egészségügyi szakemberek képzése, akik elsősorban a betegek egészségügyi
ellátásához való hozzájutást segítik elő, tevékenyen részt véve az életmentő csapatmunkában. A
mentőápoló karbantartja a mentés során alkalmazott eszközöket, biztosítja a helyszínt, fizikális
és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végez. Sürgősségi esetekben mentési feladatokat lát
el, mentési beavatkozásnál orvos, mentőtiszt utasítására segédkezik.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén gyakorló
mentőápoló feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
A gyakorló mentőápoló képzettség megszerzését követően 0,5 éves ráképzéssel 55 723 11
Mentőápoló végzettség szerezhető.
4. Gyakorló laboratóriumi asszisztens (E)
OKJ: 54 725 04
A gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol emberekből
származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végeznek.
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Végezhető tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, minták előkészítése, néhány mérésfajta
elvégzése. Munkáját felügyelet mellett végzi, ügyeleti szolgálatot nem lát el.
Képzési idő: 2 év
Ráépülő szakképesítés: OKJ: 55 725 18 Klinikai laboratóriumi asszisztens Képzési idő: 1 félév
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén klinikai
laboratóriumi asszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
5. Gyógymasszőr (N ,E)
OKJ: 54 726 04
A képzés célja olyan holisztikus szemléletű, korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati
készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakorvos útmutatásai alapján
gyógy-masszázs, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Feladata elsősorban az
izmok lazítása, a fájdalmak csökkentése, a szervek működésének és az életfunkciók
befolyásolása érdekében különböző masszírozási technikákat alkalmazása.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén gyógymasszőri feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
6. Fizioterápiás asszisztens (N, E)
OKJ: 54 725 03
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik önállóan végzik az orvos vagy gyógytornász
által előírt fizioterápiás kezeléseket. Önállóan végez fizioterápiás kezelésekkel kapcsolatos
kiegészítő tevékenységeket. Kialakítja és fenntartja a fizioterápiás kezelésekhez szükséges
feltételeket. Felismeri és jelzi a fizioterápiás kezelések kontraindikációit, az orvosi segítséget
igénylő állapotokat.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
fizioterápiás asszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: egyeztetés alatt
7. Fogászati asszisztens (N)
OKJ: 54 720 02
A fogászati asszisztens olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel
rendelkező szakember, aki közreműködik, előkészít és asszisztál a fogorvosnak a fogászati
beavatkozásoknál, elvégzi a betegirányítás és betegellátás kommunikációs és adminisztrációs
feladatait. A páciensek részére a fogászati beavatkozások során pszichés segítséget nyújt,
felvilágosító tevékenységet végez a fogászati betegségek megelőzéséről.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén fogászati
asszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
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8. Fogtechnikus gyakornok (N)
OKJ: 54 724 01
A képzés célja olyan szakemberek képzése, a fogtechnikus mellett fogtechnikai laboratóriumban
javításokat készítenek. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. A
munkavégzés során a fogtechnikus utasításait betartja, együttműködik a kollégáival. Szakszerűen
kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai
normákat figyelembe veszi.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
fogtechnikus gyakornoki munkát lássanak el.
Gyakorló területeink: Akkreditált fogtechnikai laborokban.
A fogtechnikus gyakornoki képzettség megszerzését követően 1 éves ráképzéssel 55 724 01
Fogtechnikus végzettség szerezhető.
9. Gyógyszertári asszisztens (N)
OKJ: 54 720 03
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gyógyszertárakban gyógyszerészek mellett
látnak el asszisztensi feladatokat pl.: gyógyszertári forgalom körébe tartozó cikkek kezelése,
számítógépes és egyéb nyilvántartások vezetése, valamint gyógyszerészi munkát nem igénylő
anyagok, készítmények előállítása, gyógyszerkészítési műveletek.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
gyógyszertári asszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
10. Kardiológiai és angiológiai asszisztens (E)
OKJ: 54 725 06
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik kardiológiai az egészségügyi szolgáltatás
területén, azon belül is a szívérrendszeri betegellátásban végeznek asszisztensi feladatokat. A
gyógyító team tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi
tevékenységeit. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként
gyakorolja, betartja annak etikai normáit.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
kardiológiai és angiológiai asszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
11. Radiográfiai asszisztens (E)
OKJ: 54 725 09
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a képi diagnosztika területén tevékenykednek,
csapat tagjaként, szakorvos vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának
megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus ellátásában. Önállóan végez
röntgenfelvételeket, mammográfiás felvételeket, denzitometriás vizsgálatokat, asszisztensi
feladatokat lát el mammográfiás és ultrahangos vizsgálatoknál. Elősegíti a képi diagnosztikai
vizsgálatok, beavatkozások optimális feltételeit, a napi szakmai tevékenységet megszervezi,
betegirányítási és – tájékoztatási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel
rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi
szabályait, valamint etikai normáit.
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Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
radiográfiai asszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja

12. Mentőápoló (E)
OKJ: 55 723 11
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a betegszállításkor illetve a mentés során
felméri a beteg állapotát, megvizsgálja a légutak és a légzés veszélyeztetettségét, a beteg
keringését és reakciókészségét, ezen kívül felismeri az esetleges sérüléseket. Ezeknek rögzítése,
a vérzés csillapítása, szükség esetén megkezdeni az újraélesztést. Katasztrófahelyzetben és
tömegbaleseteknél önállóan is megkezdeni a sérültek mentését. Részt venni mentés
irányításában, és alkalmanként elsősegély-nyújtási oktatást tartani.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
mentőápoló feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
13. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (E)
OKJ: 55 725 18
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az emberekből származó különféle vizsgálati
anyagokból,
megfelelő
módszerekkel
laboratóriumi
vizsgálatokat
végez.
Jellemző tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, klinikai kémiai, hematológiai, immunkémiai,
mikrobiológiai és véralvadási vizsgálatok, mérésének önálló elvégzése.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén klinikai
laboratóriumi szakasszisztensi feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
14. Ápoló (N, E)
OKJ: 55 723 01
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az ápoló munkát önállóan, illetve más
egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási
struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs
folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően
gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek
megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén ápolói
feladatokat lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
15. Csecsemő és gyermekápoló (N, E)
OKJ: 55 723 02

PTE

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a csecsemő- és gyermekápolás során képesek
munkájukat önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az
egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt
vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és
gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
Csecsemő és gyermekápolói munkát lássanak el.
Gyakorló területeink: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja
16. Fogtechnikus (N)
OKJ: 55 724 01
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat,
illetve javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. Munkája
során együttműködik a fogorvossal, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete
elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz
részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai
szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai
szabályokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás területén
fogtechnikus munkát lássanak el.
Gyakorló területeink: Akkreditált fogtechnikai laborokban.
17. Kisgyermekgondozó-nevelő (E)
OKJ: 54 761 02
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet
igénylő korosztályt nevelik, gondozzák, biztosítják számukra a harmonikus testi, szellemi,
valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak
helyettesíti a kisgyermek édesanyját, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a
gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem
veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik,
sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan
szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs,
kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte,
elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó
kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos
napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt
vezet.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az szociális szolgáltatás területén kisgyermek
gondozó és nevelő munkát lássanak el.
Gyakorló területeink: egyeztetés alatt.
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18.Szociális szakgondozó (E)
OKJ: 54 762 03
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociális szakgondozó, felsőfokú
szociális diplomával rendelkező szakember irányításával a szociális ellátás intézményi és
intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges
szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a
tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve
annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a
kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A
szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan
dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is
képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.
Képzés célja: Felkészíteni a tanulókat arra, hogy az szociális és egészségügyi szolgáltatás
területén szociális szakgondozói munkát lássanak el.
Gyakorló területeink: egyeztetés alatt.
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