
Név Képzés neve Helye Nyelve Szakirány/specializáció Engedély száma Képzési terület

SE-ETK ápolás Budapest magyar OH-FHF/514-8/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-EKK egészségügyi menedzser Budapest magyar

   - egészségügyi 

infrastruktúra stratégiai 

fejlesztése                                    

-  egészségügyi informatika                          

- népegészségügyi 

menedzser

OH-FIF/1380-4/2011.                        

szakirányok: FF/1235-

4/2012. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK fizioterápia Budapest magyar FF/539-1/2013. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK fizioterápia Budapest angol FF/541-1/2013. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségügyi tanár Budapest angol FF/56-6/2015. pedagógusképzés

PPKE-SE info-bionika Budapest

magyar, 

angol

bionikus interfészek; bio-

nano mérőeszközök és 

képalkotók

közös képzés a PPKE-el, a 

PPKE-nél van rgisztrálva informatika

PPKE-SE orvosi biotechnológia Budapest

magyar, 

angol

alkalmazott bioinformatika; 

molekuláris biotechnológia

közös képzés a PPKE-el, a 

PPKE-nél van rgisztrálva; 

mód.: FF/1099-2/2014 informatika

SE-EKK szociális munka és szociális gazdaság Budapest magyar általános szociális munka OH-FRKP/296-8/2007. társadalomtudomány

SE-ETK táplálkozástudományi Budapest magyar OH-FHF/1878-4/2010. orvos- és egészségtudomány

Név Képzés neve Helye Nyelve Szakirány/specializáció Engedély száma Képzési terület

SE-ÁOK általános orvos Budapest magyar OH-FHF/1632-6/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-ÁOK általános orvos Budapest angol OH-FHF/1632-6/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-ÁOK általános orvos Budapest német OH-FHF/1632-6/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-FOK fogorvos Budapest magyar OH-FRKP/1632-7/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-FOK fogorvos Budapest angol OH-FRKP/1632-7/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-FOK fogorvos Budapest német OH-FRKP/1632-7/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-GYTK gyógyszerész Budapest magyar OH-FRKP/1632-9/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-GYTK gyógyszerész Budapest angol OH-FRKP/1632-9/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-GYTK gyógyszerész Budapest német folyamatban orvos- és egészségtudomány

Név Képzés neve Helye Nyelve Szakirány/specializáció Engedély száma Képzési terület

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest magyar ápoló OH-FRKP/1632/2007. orvos- és egészségtudomány

MESTERKÉPZÉSEK

OSZTATLAN KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSEK



SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest angol ápoló OH-FHF/263-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest magyar dietetikus OH-FRKP/1632/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest angol dietetikus OH-FHF/263-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás

Lugano, 

Svájc olasz dietetikus folyamatban orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest magyar gyógytornász-fizioterapeuta OH-FRKP/1632/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest angol gyógytornász-fizioterapeuta OH-FHF/263-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás 

Lugano, 

Svájc angol gyógytornász-fizioterapeuta OH-FHF/99-1/2011. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest magyar mentőtiszt OH-FRKP/1632/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest magyar szülésznő OH-FRKP/1632/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK ápolás és betegellátás Budapest angol szülésznő OH-FHF/263-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségügyi gondozás és prevenció Budapest magyar népegészségügyi ellenőr OH-FHF/256-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségügyi gondozás és prevenció  Budapest magyar védőnő OH-FHF/256-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségügyi gondozás és prevenció  Budapest angol védőnő FF/628-4/2014. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségügyi szervező Budapest magyar

  - egészségügyi 

ügyvitelszervező                  - 

egészségturizmus

OH-FRKP/1632/2007.     

FF/1017-4/2013.      

FF/271-1/2015 orvos- és egészségtudomány

SE-ETK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus Budapest magyar

optometria; képalkotó 

diagnosztikai analitika OH-FHF/258-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus Budapest angol     -  optometria

FF/627-4/2014.; FF/627-

4/2014. orvos- és egészségtudomány



Név Képzés neve Helye Nyelve Engedély száma Képzési terület

SE-ETK addiktológiai konzultáns Budapest magyar OH-FHF/96-3/2009. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK akut betegellátó Budapest magyar OH-FRKP/49-3/2007. orvos- és egészségtudomány

SE-EKK biosztatikus Budapest magyar FF-1021-3/2012. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségügyi projektmenedzser Budapest magyar OH-FHF/361-4/2008. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK egészségtudományi szakfordító-tolmács Budapest magyar OH-FHF/242-4/2011. bölcsészettudomány

SE-EKK executive egészségügyi szakmenedzser Budapest magyar

OH- FRKP/1632/2007   

OH-FHF/1762-4/2010. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK hagyományos kínai gyógyászat Budapest magyar FF-1018-3/2012. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK integrált szülő-csecsemő konzultáció Budapest magyar FF/460-5/2014. társadalomtudomány

SE-ETK integrált szülő-csecsemő konzultáció Budapest angol

FF/907-4/2012., FF/908-

2/2012.; FF/460-5/2014. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK klinikai és kórházüzemeltető szakmérnök Budapest magyar OH-FHF/97-3/2009. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK klinikai epidemiológia Budapest magyar FF/513-4/2012. orvos- és egészségtudomány

SE-EKK klinikai vizsgálati asszisztens (CTA) Budapest magyar FF/99-2/2012. orvos- és egészségtudomány

SE-EKK laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő Budapest magyar OH-FHF/1647-2/2009. orvos- és egészségtudomány

SE-EKK

mentálhigiéné területén pedagógus szakvizsgára 

felkészítő Budapest magyar

FF/171-3/2012., FF/171-

2/2012. pedagógusképzés

SE-EKK mentálhigiénés és szervezetfejlesztő Budapest magyar

OH-FRKP/17678-

3/2007.;FF/261-4/2014; 

FF/261-5/2014.; mód: 

FF/261-5/2014. bölcsészettudomány

SE-EKK mentálhigiénés lelkigondozó Budapest magyar OH-FHF/1646-2/2009. társadalomtudomány

SE-ETK rehabilitációs-kreatív terápia Budapest magyar

Indítás: OH-FIF/1289-

5/2011. Létesítés: OH-

FIF/1289-4/2011. orvos- és egészségtudomány

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK



SE-ETK wellness szakmenedzser

Lugano, 

Svájc olasz FF/1662-3/2014. orvos- és egészségtudomány

SE-ETK wellness szakmenedzser Budapest magyar

OH-FRKP/49-3/2007.

módosítva: OH-FHF/257-

4/2010. orvos- és egészségtudomány

Név Képzés neve Helye Nyelve Engedély száma Szakmacsoport

SE-ETK csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Budapest magyar OH-FHF/95-3/2009 Szociális szolgáltatások

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK


