TÁJÉKOZTATÓ
KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS
– Állatorvosi asszisztens

KÁGYA/ÁOA/B002

A képzési program engedély száma:
E-000711/2014/B002
A 2018-ban induló csoportunkról részletes
tájékoztatást és NYÍLT NAPOT tartunk.

2018. CSOMAGAJÁNLATOK
Márciusban induló csoport - 8019

Regisztrációs díj tartalma 38000 Ft
• ezzel foglalhatsz helyet magadnak az
induló csoportba a sok érdeklődő közül
• regisztráljuk és kezeljük az adataidat, elkészítjük a képzéshez tartozó kötelező adminisztrációkat és adatszolgáltatást az
állam felé a felnőttképzési tv. alapján ( 2013.
évi LXXVII. törvény - a felnőttképzésről)
• aktív kapcsolattal segítjük tanulmányaidat az ügyfélszolgálaton 		
• felvételre kerülsz zárt Facebook csoportunkba, ahol pár órán belül választ kapsz
a feltett kérdéseidre		
• emailben tájékoztatunk a legfontosabb
határidőkről és feladatokról		
• tartalmazza a tananyag és jegyzetek előállítási költségét, melyet az oktatók állítottak össze és aktualizálnak folyamatosan
• végzett diákjainkat rendszeresen tájékoztatjuk az aktuális álláshelyekről

ALAP CSOMAG
A csomag tartalma:
• 160 óra elmélet és csoportos gyakorlat a
Murmuczok Oktatási Centrumban (hétvégén)
• 40 óra egyéni gyakorlat a képzésben résztvevő lakóhelyéhez közeli kisállatgyógyászati praxisban külsős helyszínen, a Murmuczok Oktatási Centrum szakmai

irányítása alapján
• élményoktatás, mert a képzéshez kapcsolódó hasznos eszközöket ajándékba adjuk,
melyeket később is használni tudsz majd a
munkád során
• személyes és online konzultáció az oktatókkal - igény szerint
• 10%-os kedvezmény 2018-ban a Murmuczok
Állatgyógyászati Centrum patikájában és
rendelőjében

Tandíj 		

338 000 Ft		

„Korán ébredők” regisztrációs kedvezménye
10% 2018.01.31-ig			
Részletfizetésre lehetőség nincs
A tandíj befizetési határideje: 2018.02.09
			
Kedvezmény maximum 10%			
			
- 33 800 Ft
Vizsgadíj 48 000 Ft melyet 2018.05.04-ig kell
befizetni

PRÉMIUM CSOMAG
A csomag tartalma:
• 200 óra, amelyből 160 óra elmélet, és csoportos gyakorlat a Murmuczok Oktatási
Centrumban (hétvégén)
• 40 óra egyéni gyakorlat hétköznap a Murmuczok Állatgyógyászati Centrumban
( de kérhető az egyéni gyakorlat elvégzése
a képzésben résztvevő lakóhelyéhez közeli
kisállatgyógyászati praxisban külsős helyszínen, a Murmuczok Oktatási Centrum
szakmai irányítása alapján)
• Élményoktatás, mert a képzéshez kapcsolódó hasznos eszközöket ajándékba adjuk,
melyeket később is használni tudsz majd a
munkád során
• Személyes és online konzultáció az oktatókkal - igény szerint
• 10%-os kedvezmény 2018-ban a Murmuczok
Állatgyógyászati Centrum patikájában és
rendelőjében

Tandíj

388 000 Ft

„Korán ébredők” regisztrációs kedvezménye
10% 2018.01.31-ig		
Tandíjat egyben befizetők kedvezménye 10%

Részletfizetés - Korán ébredők 10%-os
kedvezményével: 				
116 000 Ft		
2018.02.09		
116 000 Ft		
2018.03.09		
117 200 Ft		
2018.04.06

összesen 349 200 Ft

Részletfizetés - kedvezmény nélkül (aki
február 1. után regisztrál!)		
130 000 Ft		
2018.02.09		 BŐ
130 000 Ft		
2018.03.09		 ÓRA VÍT
SZ ET
128 000 Ft		
2018.04.06
Á T

összesen 388 000 Ft
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Kedvezmény összevonható maximum
20%-ig!				
- 77 600 Ft
Vizsgadíj 48 000 Ft
m e l y e t
2018.05.04-ig kell befizetni

SZUPER PRÉMIUM CSOMAG
A csomag tartalma:
• 20 óra, amelyből 160 óra elmélet és csoportos gyakorlat a Murmuczok Oktatási Centrumban (hétvégén)
• 40 óra egyéni gyakorlat hétköznap a Murmuczok Állatgyógyászati Centrumban
• + 20 óra egyéni gyakorlat hétköznap a
Murmuczok Állatgyógyászati Centrumban
• 30 óra tematikus online továbbképzés, 3
speciális állatorvosi asszisztenseknek
készült webinárium (online) továbbképzés
(1 hónapos eléréssel)
• Élményoktatás, mert a képzéshez kapcsolódó hasznos eszközöket ajándékba adjuk,
melyeket később is használni tudsz majd a
munkád során
• Akár egyéni személyes konzultáció az oktatókkal - igény szerint
• 10%-os kedvezmény 2018-ban a Murmuczok
Állatgyógyászati Centrum patikájában és
rendelőjében
• + Extra ajándék

Tandíj 		

488 000 Ft

„Korán ébredők” regisztrációs kedvezménye
10% 2018.01.31-ig		
Tandíjat egyben befizetők kedvezménye 10%
			
Tandíj fizetése 5 részletben is lehetséges!

Részletfizetés - Korán ébredők 10%-os kedvezményével: 				
88 000 Ft		
2018.02.09		
88 000 Ft		
2018.03.09		
88 000 Ft		
2018.04.06		
88 000 Ft		
2018.05.04		
87 200 Ft		
2018.06.08
összesen 439 200 Ft
Részletfizetés - kedvezmény nélkül (aki
február 1. után regisztrál!)		
100 000 Ft		
2018.02.09		
100 000 Ft		
2018.03.09		
100 000 Ft		
2018.04.06		
100 000 Ft		
2018.05.04		
88 000 Ft		
2018.06.08

összesen

488 000 Ft

Kedvezmény összevonható maximum 20%-ig
			
- 97 600 Ft
Vizsgadíj 48 000 Ft melyet 2018.05.04-ig kell
befizetni		

Vizsgadíj tartalma		

48 000 Ft

2018. május 4-ig kell befizetni
• vizsgára felkészítő feladatlapokat biztosítunk
• modulzáró vizsgákat szervezünk
• az adminisztrációs gyakorlatot támogató
munkafüzetet adunk
• szóbeli vizsgára felkészítő kommunikációs
gyakorlatot biztosítunk
• szóbeli záró beszámoló vizsgát szervezünk
• a képzés zárásaként részletes modul eredményeket tartalmazó tanúsítványt adunk
• tartalmazza két pótvizsga lehetőségét
A második pótvizsga után, minden vizsgaismétlés 6000 Ft különdíj ellenében lehetséges.

