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2020. január 24. (péntek), 9-13 óráig
1088 Budapest, Vas utca 17.
Az alap- és mesterképzések bemutatása 9.00 órától 12.30-ig általában félórás időközönként kezdődik, melynek keretében egy-egy
szakkal/szakiránnyal ismerkedhetnek meg az érdeklődők az erre kijelölt termekben a képzésben részt vevő oktatók segítségével.
A 11 órától kezdődő kérdezz-felelek fórumon a felvételivel, tanulmányi ügyekkel és az oktatással kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ.
A Kari könyvtár szintén félóránkénti bemutatója során látogatóink megismerkedhetnek a könyvtár alapfunkcióival, szolgáltatásaival és
állományával, hogy milyen könyvtári források segíthetik hallgatóinkat képzésük folyamán.
A munka- és karrierlehetőségekről, külföldi tanulmányokról, a kollégiumi elhelyezésről, az ösztöndíjakról, és a hallgatói életről is
kérdezhetnek munkatársainktól és hallgatóinktól az érdeklődők.
Az érdeklődők szakiránytól függetlenül megtekinthetik a szimulációs laborokat, demonstrációs termeket, valamint az élettan laborban
megismerkedhetnek a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék alapozó tantárgyaival: 9.00 - kémia 10.00 - biológia 11.00 - élettan 12.00 - anatómia.
A nyílt napon folyamatosan vetítjük a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) egészségügyi szakmákat bemutató kisfilmjét.
ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAK
Ápoló szakirány

II. emelet 233.
tájékoztató kezdete: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Dietetikus szakirány

Fszt. 30. és tankonyha

Gyógytornász szakirány

III. emelet 331. vagy 335.

Mentőtiszt szakirány

II. emelet 210.

Szülésznő szakirány

II. emelet 230., illetve I. emelet 131.

Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány

II. emelet 225.
utolsó tájékoztató kezdete: 12.00

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK
Népegészségügyi ellenőr szakirány

I. emelet 119.

Védőnő szakirány

Félemelet 10.
ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAK

Radiográfia specializáció

I. emelet 134.
tájékoztatók kezdete: 10.00, 11.00, 12.00

Optometria specializáció

Fszt. 22.
EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ SZAK

Egészségturizmus-szervező specializáció

III. emelet 330.
tájékoztatók kezdete: 9.30, 10.30, 11.30
MESTERKÉPZÉSEK

Táplálkozástudományi MSc

Fszt. 23.

Fizioterápia MSc

III. emelet 331. vagy 335.

Ápolás MSc

II. emelet 233.
tájékoztató kezdete: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30

Egészségügyi tanár MSc

I. emelet 133.
tájékoztatók kezdete: 10.30, 11.30
EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Kérdezz-felelek
Tanulmányi, felvételi kérdések megválaszolása
Könyvtár

IV. emelet 428.
tájékoztató kezdete: 11.00
Fszt. 21.

Tájékoztató a külföldi tanulmányokról

Fszt. 25.
tájékoztatók kezdete: 10.00 és 12.00

Tájékoztató a munka- és karrierlehetőségekről

I. emelet 132.

Tájékoztató a kollégiumi elhelyezésről, az ösztöndíjakról, a hallgatói
életről

Fszt. 26.

Laborok/demonstrációs termek

Egészségügyi szakmákat bemutató filmvetítés

II. emelet 201. szülészeti szimulációs labor – félóránként
II. emelet 205. klinikai szimulációs labor – folyamatos
II. emelet 206. gyermekellátási szimulációs labor - folyamatos
II. emelet 207. felnőtt ápolási demonstrációs terem – folyamatos
III. emelet 319. élettan labor előadások: 9.00 kémia; 10.00 biológia
11.00 élettan; 12.00 anatómia
II. emelet 227.

A rendezvényen fényképfelvételek készülhetnek, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek.
A fényképeket a rendezvény szervezője a rendezvény és az egyetem népszerűsítése érdekében kívánja felhasználni.

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK
HANG-, BESZÉD- ÉS NYELÉSTERAPEUTA SZAKIRÁNY
nappali munkarend

Képzési idő: 8 félév, 240 kredit
Végzettségi szint: BSc (alapfokozat)
Az oklevélben szereplő szakképzettség: hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
Kiket várunk a képzésre?
Olyan továbbtanulókat várunk, akiket érdekel az egészségtudomány, akik megszerzett tudásukkal
hangképzési zavarokban, beszéd- és nyelvi, továbbá nyelési zavarokban szenvedő személyek kezelését
magas színvonalon képesek majd végezni az egészségügy valamely területén. Ebben a szakmában
fontos a jó kommunikációs képesség, az empátia, a segítőkészség és a szociális érzékenység.
Főbb szakmai ismeretkörök
A tananyag magában foglalja az emberi szervezet felépítését, működését, a hang- és beszédképző, a
rágást és nyelést végző szervek, szervrendszerek élettanának, betegségeinek ismereteit, a nyelvi
képességek zavarait. Tartalmazza továbbá a professzionális beszéd és a hangképzés műhelytitkait, az
ezzel kapcsolatos differenciált hallást és az optimális testmozgást.
A nagyszámú gyakorlatot tartalmazó képzés felkészít arra, hogy a végzett szakember képes legyen a
fent leírt funkciózavarokban és betegségekben érintett gyermekeket és felnőtteket kezelni, gyógyítani.
Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon
Egészségügyi tanár
Egészségügyi menedzser
Mit csinál egy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta?
Diagnosztikai és terápiás munkát végez fül-orr-gégészeti, foniátriai, neurológiai, gyermekgyógyászati,
geriátriai és rehabilitációs osztályokon, illetve járóbeteg-rendelésen, egyes kórképek ellátását pedig
akár magánrendelésen is elvégezheti.
Feladata a hangképzés, az artikuláció, a beszéd-nyelvi képességek, a táplálékfelvétel (rágás, nyelés)
funkcionális vizsgálata és terápiája. A képzés a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban ismert
speech, language and swallowing therapy, illetve az egészségtudományi-klinikai logopédia hazai
megfelelője.
Elhelyezkedési lehetőségek
A pályakezdő hang-, beszéd- és nyelésterapeuták munkaerőpiaci helyzete az egész ország területén
várhatóan stabil, elhelyezkedési esélyük nagyon jó, hiszen hiányszakmáról van szó.
Elhelyezkedhetnek:
 kórházakban, egyetemi klinikákon,
 ápolási intézményekben,
 idősek otthonában,
 rehabilitációs központokban,
 hangképzési és beszédterápiával, kommunikációval foglalkozó egyéb intézetekben,
magánrendelőkben.
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