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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ1
Képzés megnevezése:

Kisállazgyógyászati asszisztens -Állatorvosi asszisztens – B körös minősített szakmai képzés
Intézmény azonosító: AL-3005/2013, E-000711/2014
Képzési program: E-000711/2014/B002
Haladásinapló szám: 8019/2018/KÁGYA/ÁOA/B002

Azonosító számok

Képzés leírása, rövid ismertető (célja):

Képzésünk célja, hogy olyan kisállat specifikus asszisztenseket képezzünk ki, aki
a képzési programban meghatározott készségek, képességek elsajátításával képesek legyenek az
állatorvos irányításával segédkezni annak munkájában (úm.: ápolja a beteg állatokat, közreműködik a
műtéteknél, laboratóriumi mintavételnél, és elvégzi a szakterületén jelentkező adminisztratív jellegű
feladatokat, vezeti az ezekkel kapcsolatos bizonylatokat, feljegyzéseket, kapcsolatot tart az ügyfelekkel,
a visszajelzések feldolgozásával emeli a praxis színvonalát.)
A képzés célcsoportja: -képzésünk célcsoportja azok a 18. életévüket betöltött felnőttek, akik
elkötelezettek a kisállatok egészségének megóvása, fenntartása, megelőzése és meggyógyítása iránt és alkalmas, a kép

Képzés bemeneti követelményei:

Érettségi vizsga, és I.fokú foglakozás eü. vizsgálat

Képzés formája:

Csoportos képzés

Képzés célja:

B körös minősített szakmai képzés

Megszerezhető kompetenciák:

Képzési szerződésben és a képzési programban kerül meghatározásra. A képzési program
ügyfélszolgálati időben, ügyfélszolgálatunkon tekintheti meg.

Képzés kimenetét igazoló okirat
megnevezése:

Tanúsítvány - Amely igazolja a modul és záróvizsga eredményeket.
Összóraszám: 160 óra egy tanóra 45 perces + 40 óra bővített tananyag

Képzés óraszám, időtartam, ütemezés

Várható kezdés:

2018.03.01.

Lebonyolított óraszám: 160 óra egy tanóra 45 perces + 40 óra bővített tananyag
Ütemezés: szombat, vasárnap 09:00-17:20
Heti 20 tanóra /Napi 10 tanóra /Összesen 25 Hét és 21- 25 Nap
Várható befejezés:
2018.07.15.

Elméleti képzés pontos címe:
Gyakorlati képzés pontos címe:

Állatorvosi asszisztens szakma alapjai 60 tanóra (megengedett hiányzás: 18 óra)
Állatorvosi asszisztens feladatok a gyakorlatban 140 tanóra (megengedett hiányzás: 42 óra)

Képzéshez kapcsolódó szolgáltatások:

ELŐZETES TUDÁSSZINT-MÉRÉS:
A tevékenység célja: Annak felmérése, hogy a képzési kínálatunkban szereplő képzési program iránt
érdeklődő a program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkezik
előzetes tanulmányai, munkavégzése során megszerzett tapasztalatai alapján.
Ára: Ingyenesen igénybevehető.
KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS:
Célja: Annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő személyes képzési szándékai, célja és igényei
egybe esnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Továbbá tanácsadási tevékenység
keretében a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a képzési
kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása. Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a
jelentkező igényeinek megfelelő képzést vagy képzéseket, a tanácsadási tevékenység keretében
támpontokat adunk a számára megfelelő képzések felkutatatásához. Ingyenesen vehető igénybe.

Képzési program és a hozzá tartozó
tananyagok:

Megtekinthető ügyfélszolgálatunkon ügyfélszolgálati időben.

Tanfolyam díja (prémium középső
csomag):

Képzés teljesítményének mérése,
kimeneti követelmény (vizsga)
Jelentkezés

Képzés teljes költsége: 474 000 - Ft
Ebből tanfolyam díja: 388 000 - Ft
Ebből regisztráció és tananyag nyomtatási díja: 38 000. Ft
Ebből vizsga díja: 48 000 -. Ft
Ebből pótvizsga díja: 0 Ft ( 2 pótvizsga lehetőséget tartalmaz, további ismétlő vizsga díja 6000 Ft/vizsga)
Nem vizsgával zárul (Nem hatósági illetve állami vizsga, ellenben a képzésben résztvevők tudásának ellenőrzésére
visszacsatolásként minden képzésünket házivizsgával zárjuk. Ennek folyamata illetve meghatározása a képuzési
programban kerül szabályozásra.)

1184 Budapest, Lenkei u. 3-5.
Tel: +06/30/294-2518 ; info@felnottkepzes24.hu

Fizetési feltételek: Felnőttképzési szerződés vonatkozó rendelkezései alapján rögzítésre kerül.
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A képzési tájékoztatót a képzés iránt érdeklődő részére állítottuk ki, ingyenes, annak átvétele semmiféle elkötelezettséggel nem jár.
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