Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK)
MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
addiktológiai konzultáns

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
3

Irányszám
5 < 30

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
ORVOS

Részvétel feltétele: Alapképzésben, a következő képzési területeken szerzett diploma: * Orvos- és egészségtudomány * Bölcsészettudomány * Társadalomtudomány * Jogi és
igazgatási * Művészet * Pedagógusképzés * Sporttudomány * Nemzetvédelmi és katonai * Hitéleti
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: addiktológiai konzultáns
Kapcsolattartó/szakfelelős: Majer Réka, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-245, email: majer.reka@foh.unideb.hu, honlap: http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
akut betegellátó

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
3

Irányszám
10 < 30

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
ORVOS

Részvétel feltétele: a) Főiskolai szintű: ápoló vagy mentőtiszt vagy b) BSc Ápolás – betegellátás alapszak: ápoló szakirány vagy mentőtiszt szakirány
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: akut betegellátó szakápoló
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szelesné Árokszállási Andrea, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói. u. 2-4., tel/fax: (42) 593-024, email: arokszallasi.andrea@foh.unideb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2017. szeptember 18.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
alkalmazott szociális gerontológia

Önköltség (félév)
70 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 50

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: - szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél. Orvos- és egészségtudomány
képzési területen: - ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló vagy gyógytornász szakirányán, vagy egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő
szakirányán (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél. Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szociálgerontológus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Patyán László, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-229, email: patyan.laszlo@foh.unideb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2017. szeptember 18.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
egészségügyi rehabilitációs menedzser

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
10 < 30

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
ORVOS

Részvétel feltétele: Orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett főiskolai/BSc végzettség. Az ápolói/gyógytornász diplomával, illetve az ápolás és betegellátás
alapszak/ápoló vagy gyógytornász szakirányon végzett egészségügyi szakemberek számára a felvétel további feltétel nélkül biztosított. További jelentkezési feltételek: 2 év
ápolói/gyógytornászi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. Feltétel az államilag elismert vagy azzal egyenértékű alapfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvány.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: egészségügyi rehabilitációs menedzser
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Papp Katalin, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-266, email: papp.katalin@foh.unideb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2017. szeptember 18.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
ifjúsági védőnő

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
15 < 30

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
ORVOS

Részvétel feltétele: Az orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett főiskolai/BSc végzettséget igazoló védőnői/Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak
védőnői szakirányú oklevél és 2 év védőnői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. Feltétel továbbá az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű „C” típusú,
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú nyelvvizsga.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: ifjúsági védőnő
Kapcsolattartó/szakfelelős: Rákóczi Ildikó, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-285, email: rakoczi.ildiko@foh.inudeb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2017. szeptember 18.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
interdiszciplináris közösségi munka

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 30

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: - Társadalomtudomány képzési területen szociális munka, szociálpedagógia alapképzési szakok (korábban általános szociális munkás, szociális szervező,
szociálpedagógus főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél, vagy - Orvos- és egészségtudomány; hitéleti; pedagógusképzés; bölcsészettudomány; jogi;
közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: közösségszervező
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Jóna György, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-230, email: jona.gyorgy@foh.unideb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
iskolai szociális munka

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 30

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél társadalomtudomány vagy bölcsészettudomány képzési területen.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: iskolai szociális munkás
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Horváth László, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., email: horvath.laszlo@foh.unideb.hu,, honlap: http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 50

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, jogi és igazgatási valamint
gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Kapcsolattartó/szakfelelős: Rusinné Dr. Fedor Anita, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-228, (42) 404-411/128, email: fedor.anita@foh.unideb.hu,
honlap: http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő: 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
közösségi animátor

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 50

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: közösségi animátor
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Huszti Éva, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u.2-4., tel/fax: (42) 598-234, email: huszti.eva@foh.unideb.hu, honlap: http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
munkaerő-piaci tanácsadó

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 50

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: munkaerő-piaci tanácsadó
Kapcsolattartó/szakfelelős: Rusinné Dr. Fedor Anita, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-228, email: fedor.anita@foh.unideb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
terepgyakorlat-vezetés

Önköltség (félév)
90 000 Ft

Képzési idő (félév)
2

Irányszám
5 < 50

Képzés gyakorisága
havonta

Képzés helye
Nyíregyháza

Képzési terület
TÁRS

Részvétel feltétele: A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők, valamint munkaterületükön
legalább két év igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezők vehetnek részt.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: terepgyakorlat-vezető
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Szoboszlai Katalin, cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., tel/fax: (42) 598-234, email: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu, honlap:
http://www.foh.unideb.hu
Jelentkezési határidő 2017. február 10. Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete:
2017. február 20.
Egyéb információk: A jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.

