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a 2009/2010-es tanév õszi félévére

KÉPZÉSI FELHÍVÁS

A képzési idõ: 

A képzés célja:

Akiket várunk:

Félévek száma: 3 félév
Összes szakterületi óraszám: 2700
Kontakt elméleti órák: 124
Megszerezhetõ kreditek száma: 90

Olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelni a komplex rehabilitáció keretei között megfogalmazott új 
igényeknek, kihívásoknak. A képzés elsõdlegesnek tartja a rehabilitációs ismeretek komplex alapokra és az integrált 
ellátásokra épülõ bõvítését, az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek 
integrációját. 

Célja továbbá, hogy a résztvevõk képessé váljanak az ember és társadalmi környezete közötti harmónia 
kialakítására és megõrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelõzésére, szakszerû kezelésére, 
az egyén társadalomba történõ integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülõ 
lehetõségek felhasználásával, alkalmazásával. Alkalmasak legyenek a rehabilitációs járadékban részesülõk, a 
megváltozott munkaképességû álláskeresõk egyéni együttmûködési programját segítõ ellátás-szervezésére is. 

Elsõsorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik 
· az ÁFSZ szervezetrendszerén belül a megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációs 

koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével foglalkoznak, 
· szociális foglalkoztatók munkatársai, 
· alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkatársai, 
· speciális iskolák, szakiskolák oktatói, 
· megváltozott munkaképességû személyek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteinek munkatársai, 
· egészségügyi és szociális intézmények munkatársai.

A felvétel feltételei: 
A felvétel feltétele

- az alábbi alapképzési szakokon szerzett BA, 
vagy azzal egyenértékû diploma:

. szociális munka

. szociálpedagógia

. gyógypedagógia

. tanító

. andragógia

. pedagógia

. pszichológia

. diplomás ápoló

. védõnõ

. egészségnevelõ
- legalább 6 hónapos gyakorlat
- felvételi elbeszélgetés

Képzési forma:
Levelezõ képzés

Jelentkezési határidõ:

Jelentkezési lap letölthetõ:

További információ kérhetõ:

2009. június 19.

PTE-IGYFK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet
7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17.
74/419057

www.igyfk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_tajekoztat
o/szakiranyu_tk_jellap.pdf

A képzés költsége:
110.000 Ft/félév
támogatott képzés (30 fõ) 22.000 Ft/félév

Képzésszervezõ: 
Farkasné Jakab Eszter fõiskolai tanársegéd

, 74/419-622 117 mellékjakabe@igyfk.pte.hu
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