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Hitéleti

AOF

Mester

Saját vizsgák

Vizsgaidőpontok

DE — FI17198

DE-EK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
• Telefon: (42) 404-411, (42) 598-210
• Fax: (42) 408-656
• E-mail: to@foh.unideb.hu
• Honlap: http://foh.unideb.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M

N

A

ápolás(1)(2)(6)

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

támogatott

3

5 < 30

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
terület
ORVOS

M

N

K

ápolás(1)(2)(6)

300 000 Ft

3

1<5

ORVOS

M

N

A

egészségügyi szociális munka(1)

támogatott

4

5<6

ORVOS

M

N

K

egészségügyi szociális munka(1)

300 000 Ft

4

1<5

támogatott

4

5 < 10

TÁRS

felvételi elbeszélgetés (Sz)

ORVOS

M

N

A

szociális munka és szociális
gazdaság(1)(5)

M

N

K

szociális munka és szociális
gazdaság(1)(5)

300 000 Ft

4

1<5

TÁRS

M

N

A

tanári [2 félév [egészségügyi
tanár]]

támogatott

2

5<8

PED

M

N

K

tanári [2 félév [egészségügyi
tanár]]

300 000 Ft

2

1<2

M

N

A

tanári [4 félév [egészségügyi
tanár]]

támogatott

4

5<8

M

N

K

tanári [4 félév [egészségügyi
tanár]]

300 000 Ft

4

1<2

felvételi vizsga (Sz) és
pályaalkalmassági (Alk)

PED
PED
PED
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Részidős képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

M

L

A

egészségügyi szociális
munka(1)(3)

támogatott

4

5 < 20

M

L

K

egészségügyi szociális
munka(1)(3)

300 000 Ft

4

1 < 10

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
terület
ORVOS
ORVOS

felvételi elbeszélgetés (Sz)

M

L

A

szociális munka és szociális
gazdaság(1)(3)(5)

támogatott

4

5 < 15

TÁRS

M

L

K

szociális munka és szociális
gazdaság(1)(3)(5)

300 000 Ft

4

1<5

TÁRS

M

L

A

tanári [2 félév [egészségügyi
tanár]](4)

támogatott

2

5 < 15

PED

M

L

K

tanári [2 félév [egészségügyi
tanár]](4)

300 000 Ft

2

1<5

M

L

A

tanári [4 félév [egészségügyi
tanár]](4)

támogatott

4

10 < 25

M

L

K

tanári [4 félév [egészségügyi
tanár]](4)

300 000 Ft

4

1<5

felvételi vizsga (Sz) és
pályaalkalmassági (Alk)

PED
PED
PED

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, sürgősségi szakápoló.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, havonta egy alkalommal
hétfőtől péntekig kerül sor.
(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, pénteken és szombaton
kerül sor.
(5) Közös képzés a következő intézmények részvételével: FH Campus Wien – Ausztria, Fachhochschule München – Németország, University of Ostrava –
Csehország, University of Trnava – Szlovákia, Babes-Bolyai University – Románia, University of Silesia – Lengyelország, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar –
Magyarország. A képzés közös diploma kiadásával zárul.
(6) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, hetente csütörtöktől szombatig kerül sor.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]], a tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] szakra jelentkezőknek motivációs levelet, az Ápolás mesterszakra
jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) kell csatolni a jelentkezéshez.
Ápolás mesterképzési szak:
A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása.
Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak:
A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.
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Ajánlott irodalom:
Budai István: Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka. In: Esély, 2009/5. p. 83-114. http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_5/05budai.pdf
Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? In: Esély, 2008/2. p. 3-14. http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_2/FERGE.pdf
Péterné Molnár Gizella: A kórházi szociális munka működési keretfeltételei. In: Esély, 2007/5. p. 99-119. http://www.esely.org/kiadvanyok/2007_5
/MOLNAR.pdf
Pikó Bettina: Egyenlőtlenségek vizsgálata a serdülők és az idősek egészségi állapotában mint szociológiai kihívás. In: Szociológiai Szemle 2007/1-2. p. 99-108.
http://www.mtapti.hu/mszt/200712/006.pdf
Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak:
A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.
Ajánlott irodalom:
Futó, Hanty, Lányi, Mihály, Soltész: A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon. Kutatási zárótanulmány. Budapest, 2005. I. fejezet Az Európai Unió
munkaerő-piaci helyzete és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségei p. 8-23. http://mek.niif.hu/06400/06452/06452.pdf
Mózer Péter: Szociálpolitika jövő időben. In: Esély, 2011/6. p. 3-34. http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_6/01mozer.pdf
Simonyi Ágnes: Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelőssége. In: Esély, 2004/1. p. 26-37. http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_1
/SIMONYI.pdf
Egészségügyi tanár mesterképzési szak:
A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.
A pályaalkalmassági vizsgáról a kar honlapján, a Felvételizők - Általános tájékoztató menüpontban talál információt.
Ajánlott irodalom:
Veroszta Zsuzsanna (2015): Pályakép és szelekció a pedagóguspálya választásában. In. Education 2015/ 24. évf. 1. sz. pp. 47-62. letölthető:
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_047-062.pdf
Paksi Borbála-Schmidt Andrea-Magi Anna-Eisinger Andrea-Felvinczi Katalin (2015): Gyakorló pedagógusok pályamotivációi. In. Education 2015/ 24. évf. 1. sz.
pp. 63-82. letölthető: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_063-082.pdf
Sági Matild (2015): Pedagógus karrierminták. In. Education2015/ 24. évf. 1. sz. pp. 83-97. letölthető: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071
/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_083-097.pdf
Mártonfi György: A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai. In. Education 2015/ 25. évf. 1. sz.pp. 46-58. letölthető: http://www.matarka.hu
/cikk_list.php?fusz=141386
Borbély-Pecze Tibor Bors: Szakképzés és pályaorientáció
http://www.matarka.hu/cikk_lst.php?fusz=141386

- tévutak és lehetőségek. In. Education 25. évf. 1.sz./2016. pp. 59-69. letölthető:

tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (Nappali)
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali munkarendre azok jelentkezhetnek, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy
mesterképzésben oklevelet szereztek.
tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (Levelező)
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy
mesterképzésben oklevelet szereztek.
tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Nappali)
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A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló, vagy
dietetikus, vagy ergoterapeuta, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, vagy mentőtiszt, vagy szülésznő, vagy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, vagy védőnő,
vagy népegészségügyi ellenőr, vagy dentálhigiénikus, vagy orvosi diagnosztikai analitikus képzettséggel rendelkeznek.
tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Levelező)
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló, vagy
dietetikus, vagy ergoterapeuta, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, vagy mentőtiszt, vagy szülésznő, vagy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, vagy védőnő,
vagy népegészségügyi ellenőr, vagy dentálhigiénikus, vagy orvosi diagnosztikai analitikus képzettséggel rendelkeznek.
Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.
Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.
Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való
jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási
intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi
eljárás során legkésőbb 2019. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra
jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az
esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
Pontszámítás:
ápolás (nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 40 pont
tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (levelező és nappali képzések), tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (levelező és nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
és
- felvételi vizsga: 50 pont
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 8 pont
- gyermekgondozás: 8 pont
- hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont
egészségügyi szociális munka (levelező és nappali képzések), szociális munka és szociális gazdaság (levelező és nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
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- oklevél minősítése alapján: 40 pont
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 8 pont
- gyermekgondozás: 8 pont
- hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont
- szociális szakvizsga: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokról c.
fejezetében.
Szak

minden szak

Képz.
szint

Munkarend

Dokumentumok
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi
eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
motivációs levél és/vagy önéletrajz, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység
igazolása
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