
DUÁLIS KÉPZÉS

EGÉSZSÉGÜGYI KAR

Szociális munka alapszakon

A jövőd velünk épül!



Mi a duális képzés? 

Miért érdemes a duális alapképzést választanod?

Egyszerre tanulni és gyakorlati munkát végezni. 

A duális képzésben tanuló hallgató az iskolában tanultakat egyidejűleg 

hasznosítja a gyakorlatban. 

A hallgató a képzési idő végén 3,5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A hallgatók a képzési idő alatt hallgatói az egyetemnek 

és munkavállalói a szakmai szervezetnek, munkájuk után 

szerződésben rögzített munkabért kapnak.



Munkabér, munkáltatói juttatás, ösztöndíj 

a duális képzésben tanuló hallgatónak 

szociális munka alapszakon:

 

 

• hallgatói díjazás a képzés teljes idejére 
(3,5 év), havi nettó 89.700 Ft nettó 
bér volt 2018-ban (2019-ben a minimálbér 
emelkedésével több lesz)

MUNKABÉR

• étkezésre, munkábajárásra a 
munkáltató döntése alapján (a 
munkáltatótól)

BÉREN FELÜLI 
JUTTATÁS

• szociális ösztöndíj hátrányos helyzetű 
diákoknak és tanulmányi ösztöndíj (az 
államtól)

HALLGATÓI
ÖSZTÖNDÍJAK

• a hallgatók tehetséggondozását 
szolgálja 10 hónapon keresztül havi 
40.000 Ft (projektből)

CÉLCSOPORT
TÁMOGATÁSA

FIZETÉS + ÖSZTÖNDÍJAK



ÚJ SZEMLÉLETKARRIER

ANYAGI FÜGGETLENSÉG

FIZETÉSÉRT TA
NULOK

BULI
MUNKA
TANULÁS





Melyik cégeknél/intézményeknél tanulhat  duális 

képzésben a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karon?

Start Rehabilitációs és 
Nonprofit Kft Nyíregyháza

Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Klára Idősek Otthona 
Jászberény

Katolikus Szeretetszolgálat 
Zárda Kert Idősek Otthona 
Dabas

Magdaléneum Nyíregyháza 

Kisvárda és Térsége 
Szociális Szolgáltató Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Nyíregyháza 

Albert Schweitzer Református 
Szeretetotthon Budapest

Katolikus Szeretetszolgálat 
XXIII. János Otthon Máriaremete Budapest

Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Vince Otthon Csákvár

Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Erzsébet Otthona Ipolytölgyes

Budapest

Nyíregyháza

EGÉSZSÉGÜGYI KAR

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza 

szociális munka alapszak duális képzés partnerintézményei.



Hogyan lehet duális képzésre jelentkezni?

A jelentkezés két egymással párhuzamos 

részből áll.

•Az állami, általános felvételi eljárásból: 

jelentkezz a szociális munka alapszak nap-

pali tagozatra a felvi.hu honlapon 2019. febru-

ár 15-ig. A duális képzési formában induló 

szakok a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató-

ban az egyes felsőoktatási intézmények által 

meghirdetett alap- és mesterképzéseknél 

lábjegyzetben kerülnek jelzésre. Amikor 

duális képzésre jelentkezel, duális képzési 

lehetőségre utaló lábjegyzettes képzést jelöld 

meg!

•Az intézményi felvételi jelentkezést megelő-

zően vagy azzal párhuzamosan a partnervál-

lalatoknál sikeresen kell teljesítened egy 

kiválasztási eljárást.

felvételi eljárás

sikeres felvételi

beiratkozás

Duális képzés
megkezdése

EGYETEM
felvi.hu - jelentkezési lap

Felvételi  menete

VÁLLALAT

(SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY)

jelentkezés a vállalathoz

kiválasztási eljárás

pozitív elbírálás

szerződéskötés

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar



Mi történik, ha sikeres a felvételi?

A jelentkező felvételt nyer szociális munka alapszak nappali tagozatra.

A felvételt nyert hallgató felvételi interjún vesz részt a gyakorlati intézményben, ahol dönte-

nek a kiválasztásáról.

Sikeres felvételi interjú után a gyakorlati intézmény munkaszerződést köt a hallgatóval a 

képzés teljes idejére.

Bővebb információ a duális képzésről:

http://foh.unideb.hu/hu/dualis-kepzes
https://www.facebook.com/egeszsegugyikar/
https://www.facebook.com/szocialismunkakepzesnyiregyhaza/

@egeszsegugyikar
@szocialismunkakepzesnyiregyhaza

A képzésről kérjen tájékoztatást:

Dr. Szoboszlai Katalin
tanszékvezető főiskolai docens
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális Munka Tanszék
Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon/Fax: 0642 598 234
E-mail: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu


