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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ1
Képzés megnevezése:

Kisállatgyógyászati asszisztens - Állatorvosi asszisztens képzés

Nyilvántartási számok

Intézmény azonosító: AL-3005/2013, E-000711/2014
Képzési program száma: E-000711/2014/B002
Haladásinapló szám: 8025/2019/KÁGYA/ÁOA/B002

Képzés leírása, rövid ismertető (célja):

Képzésünk célja: A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel rendelkező személy munkája során a
kisállatpraxisban dolgozó állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével ellátja – az
asszisztensekre átruházható szolgáltatói – kisállat-egészségügyi részfeladatokat. A Kisállatgyógyászati
asszisztens végzettséggel rendelkező személy ismeri a kisállatok anatómiáját, élettanát, tipikus
betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat.
Érti a kisállatok gyógyításával és az elpusztult kisállatok kezelésével összefüggő egészségügyi normákat,
és a biztonságos munkavégzéshez szükséges protokollt. Képes az állatorvos utasítására, irányításával és
felügyeletével kisállatgyógyászati feladatokat végezni és ennek során betartani a munkabiztonsági,
környezetvédelmi és hatósági elvárásokat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi
tevékenység során a kisállatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos
viseli a felelősséget.

Képzés bemeneti követelményei:

Érettségi vizsgabizonyítvány ,Foglakozás egészségügyi vizsgálat igazolása és Tandíjfizetés

Képzés formája:

Csoportos képzés (18 fő)

Képzés típusa:

Támogatott egyéb szakmai képzés

Képzés célcsoportja:

Azok a 18. életévüket betöltött felnőttek, akik elkötelezettek a kisállatok egészségének
megóvása, fenntartása, megelőzése és gyógyítása iránt, és megfelelnek a képzési
programban meghatározott bemeneti követelményeknek.

Képzés kimenetét igazoló okirat
megnevezése:

Tanúsítvány - modul és záróvizsga eredményekkel

Képzés óraszám, időtartam, ütemezés
Várható kezdés:

2019.08.31.

Összóraszám: 200 tanóra, elmélet 30% - gyakorlat 70% (csop. és egyéni gyakorlat összesen)
Csoportos oktatás: szombat, vasárnap 09:00-17:20
Egyéni gyakorlat: 40 óra hétköznap (4 nap)
Heti 20 tanóra/Napi 10 tanóra/Összesen 25 hét és 21-25 nap (vizsgákkal együtt)
Várható befejezés:
2019.12. 15.

Képzés tartalma/tematika:

Ügyfélszolgálatunkon megtekinthető a képzési program, tananyagokkal, órarenddel együtt.

Képzéshez kapcsolódó szolgáltatások:

ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS:
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. Ingyenes
KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS:
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. Ingyenes

Képzési díj teljes összege:

Képzés teljesítményének mérése,
kimeneti követelmény (vizsga)
Jelentkezés

Képzés teljes költsége: regisztrációs díj+tandíj-kedvezmények+vizsgadíj
Regisztráció és tananyag nyomtatási díja: 38 000 Ft – jelentkezéskor fizetendő
Választható tandíj csomagok: Alap 338 000 Ft,
Prémium 388 000 Ft, Szuper Prémium 488 000 Ft
Kedvezmények: „Korán ébredők”-10%, Tandíjat egyösszegben befizetők -10%
Részletfizetés a Prémium és Szuper Prémium tandíjcsomagra kérhető
Vizsgadíj: 68 000 Ft (mely tartalmaz 2 pótvizsga díjat is, további pótvizsga díja 6000 Ft
Szakmai záró beszámoló vizsgával zárul (Nem hatósági illetve állami vizsga, ellenben a képzésben
résztvevők tudásának ellenőrzésére visszacsatolásként minden képzésünket házivizsgával zárjuk.)

Személyesen ügyfélszolgálatunkon: 1184 Budapest, Lenkei u. 3-5.
Tel: +36 30 294-2518 ; info@felnottkepzes24.hu
Online honlapunkon: www.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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