2019. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakirányú továbbképzési szakok
Munkarend

Fin.
forma

L

K

Szakirányú továbbképzés neve
bor- és gasztroturizmus menedzser

Költségtérítés
(félév)

Képzési
idő
(félév)

110 000 Ft

2

10 < 20 A képzésben alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Irányszám

Részvétel feltétele

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelés
gyakorlatvezető mentora

95 000 Ft

2

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy
pedagógusképzés képzési területen más, legalább alapképzési szakon szerzett
10 < 20 szakképzettség esetén csecsemő- és kisgyermekgondozói OKJ képzettség a
jelentkezést megelőző 10 éven belül legalább ötéves, folyamatos, csecsemőket és
kisgyermekeket ellátó szakterületen végzett gyakorlat.

L

K

egészségfejlesztő mentálhigiéné

95 000 Ft

3

Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és
10 < 20 egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú
végzettséggel rendelkezők.

L

K

fejlesztőpedagógus

95 000 Ft

4

a) Pedagógus képzési területen óvó, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési
szakokon szerzett szakképesítés b) Bármely képzési területen tanári szakon szerzett
szakképzettség c) Pedagógia, pszichológia képzési ágban, pszichológia, pedagógia
10 < 20
szakon szerzett szakképesítés d) Az a), b) pontokban leírt szakképzettséggel
pedagógus munkakörben eltöltött legalább két év gyakorlat e) A c) pontban leírt
szakképesítéssel oktatási nevelési intézményben eltöltött legalább két év gyakorlat.

L

K

gépírásoktató

85 000 Ft

4

10 < 20

L

K

gyógytestnevelés az óvodában,
iskolában szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő

100 000 Ft

4

10 < 20 Óvodapedagógus és tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség.

L

K

iskolai szociális munka

85 000 Ft

2

10 < 20

L

K

környezet- és vízgazdálkodási
szakmérnök

125 000 Ft

2

10 < 20

L

K

mérnök-közgazdász (főiskolai)

110 000 Ft

3

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett tanítói vagy
tanári oklevél. Tanítói vagy tanári munkakörben eltöltött legalább 1 év gyakorlat.

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél
bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (illetve az ezeknek megfelelő,
korábbi képzési rendszerben) szerzett mérnöki szakképzettség.
Műszaki, informatikai, nemzetvédelmi és katonai, agrár vagy természettudomány
10 < 20 képzési területek valamelyikén alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben
főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és mérnöki
szakképzettség.
Legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű
képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és
10 < 20 egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés,
informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány,
nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány.

L

K

minőségirányítási szakmérnök

125 000 Ft

2

L

K

munkavédelmi

160 000 Ft

4

L

K

munkavédelmi szakmérnök

160 000 Ft

4

10 < 20

L

K

pedagógus szakvizsga

95 000 Ft

4

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén
10 < 120 szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor,
gyógypedagógus, vagy b) tanári oklevél.

L

K

település- és területfejlesztési
menedzsment

110 000 Ft

2

10 < 20 Bármely alapszakon szerzett oklevél.

4

Legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett építőmérnöki,
építészmérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, közlekedésmérnöki, ipari
termék- és formatervező mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki oklevél. Más
10 < 20
szakon szerzett mérnöki oklevelek esetén a felvétel - egyedi elbírálás szerint - vagy
kritérium-feltétel nélkül, vagy meghatározott diszciplínákban előírt kredit
megszerzésével történik.

L

K

tűzvédelmi szakmérnök

160 000 Ft

10 < 20

Műszaki, informatika, agrár, nemzetvédelmi és katonai képzési területek valamelyikén
legalább alapképzésben (vagy főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 23.
A jelentkezés díja: 5000 Ft. Befizetés módja: átutalás a Nyíregyházi Egyetem 10044001-00282895-00000000 bankszámlaszámára. A közlemény rovatba beírandó: név, lakcím,
„szakirányú tk.”.

