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SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 
2018. január 26. (péntek), 9-14 óráig 

1088 Budapest, Vas utca 17. 

 

Az alap- és mesterképzések bemutatása 9.00 órától 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 nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár. Az ápolás-, egészség- és orvostudományi bibliográfiai és teljes szövegű 

adatbázisokból, több mint 4000 teljes szövegű folyóiratból, Internetes forrásokból látja el hallgatóinkat és munkatársainkat az oktatáshoz, 

tanuláshoz és kutatáshoz szükséges információkkal, dokumentumokkal.  

A munka- és karrierlehetőségekről, külföldi tanulmányokról, a kollégiumi elhelyezésről, az ösztöndíjakról, és a hallgatói életről is 

kérdezhetnek munkatársainktól és hallgatóinktól. 

A nyílt nap során az érdeklődők szakiránytól függetlenül megtekinthetik a klinikai és szülészeti szimulációs laborokat, valamint az élettan 

laborban megismerkedhetnek a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék alapozó tantárgyaival (élettan/biológia/anatómia). 

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAK 

Ápoló szakirány II. emelet 233. (205. 206. 207.) 

Dietetikus szakirány Fszt. 30. és tankonyha 

Gyógytornász szakirány V. emelet 504.  

Mentőtiszt szakirány II. emelet 210.  

Szülésznő szakirány  I. emelet 131.  

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK 

Népegészségügyi ellenőr szakirány I. emelet 119.  

Védőnő szakirány Félemelet 10.  

ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAK 

Radiográfia specializáció  I. emelet 134.  

Optometria specializáció  Fszt. 22.  

EGÉSZSÉGÜGYI  SZERVEZŐ SZAK 

Egészségturizmus-szervező specializáció 

 

III. emelet 331. 

tájékoztatók kezdete: 9.30, 10.30, 11.30 

  

MESTERKÉPZÉSEK 

Táplálkozástudományi Fszt. 23.  

Fizioterápia 
IV. emelet 423. 

utolsó tájékoztató kezdete: 12.30 

Ápolás II. emelet 233.  

Egészségügyi tanár  
II. emelet 230. 

tájékoztatók kezdete: 9.30, 10.30, 11.30 

  

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS 

Kérdezz-felelek  

Tanulmányi, felvételi kérdések megválaszolása  

IV. emelet 428.  

tájékoztató kezdete: 11.00  

Könyvtár Fszt. 21.  

Tájékoztató a munka- és karrierlehetőségekről,  

külföldi tanulmányokról 
Fszt. 25. 

Tájékoztató a kollégiumi elhelyezésről, az ösztöndíjakról,  

a hallgatói életről 
Fszt. 26.  

Laborok  

II. emelet 201. szülészeti szimulációs labor – folyamatos 

II. emelet 205. klinikai szimulációs labor – folyamatos 

III. emelet 319. élettan labor – előadások: 9.30, 10.30, 11.30 

 

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. 


