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Kiknek ajánljuk?
Az egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai/BSc ápoló diplomával rendelkező
egészségügyi szakembereknek, akik az ápolói hivatást magas szinten művelni, azt tovább
fejleszteni kívánják. Elhivatottságot, kedvet éreznek az ápolásszervezés, intézményi
osztályvezetés, ápolásmenedzsment, ápoláskutatás, az ápolás elméleti és gyakorlati oktatása
iránt, és a megszerzett képességeket a gyakorlatban alkalmazni kívánják felsőfokú oktatási
intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ-, illetve rendelőintézetekben.
Képzési cél
A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai
egészségügyi és népegészségügyi rendszer működését, az ápolás közép- és felsőszintű
intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a
társadalom életében. Alkalmasak együttműködések kiépítésére egyénekkel és
intézményekkel, képesek a modern statisztikai módszerek eredményeinek értelmezésére,
programtervezésre, azok lebonyolítására és értékelésére, a szakterülethez kapcsolódó
erőforrás-menedzsment feladatainak ellátására az ápolás tudományos problémáinak
megoldására, új ápolási ismeretek felkutatására és gyakorlati hasznosításuk előmozdítására.
Karrier lehetőség
A végzettek a járó- és fekvőbetegellátó intézményekben vezetőként (részlegvezető,
osztályvezető, intézetvezető ápoló, ápolási igazgató) helyezkedhetnek el, az alapellátásban a
prevenciós tevékenységek koordinátoraként tevékenykedhetnek. A végzettek felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
Oktatási program
Alapozó ismeretek
Alkalmazott kutatásmódszertan, Alkalmazott népegészségügy és epidemiológia,
Bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás, Egészségtudományi ismeretek, Egészségügyi és
munkajog, Egészségügyi rendszerek és menedzsment ismeretek, Modern vezetéselmélet,
Pedagógia és oktatástechnológia, Egészségpolitika, Szakmai protokoll ismeretek.
Általános szakmai ismeretek
Alkalmazott ápolástudományi ismeretek, Alkalmazott egészségügyi informatika, Alkalmazott
kutatásmódszertan, Alkalmazott népegészségügy és epidemiológia, Bizonyítékokon alapuló
egészségügyi ellátás, Egészségtudományi ismeretek, Klinikai és területi gyakorlatok,
Pedagógia és oktatástechnológia, Gerontológia és klinikai geriátria, Rehabilitáció.
Ápolási ismeretek

Modern vezetéselmélet,
Pályázatírás,
Alkalmazott
ápolástudományi
ismeretek,
Egészségtudományi ismeretek, Egészségügyi rendszerek és menedzsment ismeretek, Klinikai
és területi gyakorlatok, Pedagógia és oktatástechnológia, Tudományos karrierépítés.
Nyelvi követelmény
A mesterképzésre való belépéshez a jelentkezőnek 2016. január 1-jétől legalább egy államilag
elismert középfokú (B2 típusú) nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvánnyal, illetve oklevéllel kell rendelkeznie.
Szakmai gyakorlat
A hallgató lássa a gyakorlatban az elméleti órákon megismert aktuális prevenciós,
diagnosztikai és terápiás újdonságokat, ezek helyét a klinikai gyakorlatban, illetve az ápoló
szerepét gyakorlati megvalósításukban. Ismerje meg a klinikai, kórházi körülmények között
működő szakmai teameket, azokban az ápolók feladatát. Legyen rálátása a komplex klinikai
ismereteket igénylő szakterületekre. Ismerje meg az osztályvezető ápolói, a kórházi és ápolási
intézmény ápolási igazgatói, illetve a városi és regionális vezető ápolói feladatköröket, az
ápolásvezetéssel, irányítással kapcsolatos feladatokat.
Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató
valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad
tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.

