Legfeljebb 1 szakmával, vagy szakmával még nem rendelkezők korhatár nélkül
felnőttoktatás keretein belül jelentkezhetnek képzéseinkre.

Azok jelentkezését várjuk, akik második szakképesítést szeretnének szerezni, vagy nem rendelkeznek
iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, az OKJ-ban szereplő, államilag elismert
szakképesítéssel
Megfelelő számú jelentkező, fenntartói engedélyezés és a szükséges erőforrások biztosítása esetén a
Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Szakképző Iskolájában az alábbi - a szakmakínálatunkban
is szereplő képzéseket tudjuk indítani esti munkarend szerinti (heti legfeljebb három nap délután,
14,30-19,30), 2 éves képzéssel (gyakorlati és elméleti oktatással):

A szakképesítés megszerzésére az alábbi szakmákban van lehetőség:
azonosítószám
szakképesítés megnevezése
3452106
Hegesztő
3452104
Ipari gépész
3458214
Kőműves
3454302
Asztalos
3434101
Eladó
3454103
Húsipari termékgyártó
Érettségivel rendelkezők számára:
azonosítószám
szakképesítés megnevezése
5481101
Vendéglátásszervező
5448106
Informatikai rendszerüzemeltető
5472302
Gyakorló ápoló

Terveink között szerepel a gyakorló ápoló képzés indítása, ahol a gyakorlati és
elméleti képzést is a Mohácsi Kórház szakemberei biztosítják akár azonnali
munkalehetőség biztosítása mellett. Jelentkezzen mielőbb!!!
A szakmai gyakorlat külső gyakorlati képzőhelyeken is történhet, tanulószerződés megkötésével
A tanulószerződésen felül diákigazolvány, kollégiumi elhelyezés illeti meg a tanulót.
Jelentkezni lehet iskolánkban: Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Szakképző Iskolája
7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. tel: 322-106
e-mail: radmi.mohacs@radmi.sulinet.hu
Kontakt személy: Gáll Csaba 30/4897800
e-mail: csaba.gal@radmi.sulinet.hu

A fentiektől eltérő szakma iránti igény esetén a Pécsi Szakképzési Centrum más székhelyű
tagintézményeiben is van lehetőség felnőttoktatás keretében szakmatanulásra, akár nappali, esti és
levelező tagozaton is. Ez ügyben szintén a fenti elérhetőségeken, vagy a www.pecsiszc.hu honlapon
kaphat további tájékoztatást!
Jelentkezési lap letölthető honlapunkról is:
További információk:

www.radmi.net
www.nive.hu

Egyéb információk:
Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése,
és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Fontos leszögezni, hogy itt felső korhatár nincs!
Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy
államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt
16 éves. Levelező és sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ
lehetővé teszi (pl. informatikai rendszergazda)
Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:
olyan szakközépiskolai érettségi végzettség, mely munkakör betöltésére nem képesít;
gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
nem számít szakképesítésnek a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ez szakképzettség);
szakiskolában a 10. évfolyam, szakközépiskolában a 12. évfolyam teljesítése.

a,
b,
c,
d,

Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerű szakképesítésnek az olyan államilag elismert
szakképesítés, amelyet iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttképzésben, tanfolyamon szereztek
meg.

Két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé
tétele annak érdekében történt, hogy elősegítse a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők
szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését.
·
·
·
·

·
·
·

Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni.
Azoknak a tanulóknak, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.
Azoknak a tanulóknak, akik határterületeken szeretnének elhelyezkedni, és ehhez
mindkét szakterület megismerésére/elsajátítására szükségük van.
Azoknak a tanulóknak, akik 13-14 évesen nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak,
hogy nagyobb ön- és pályaismerettel érdeklődésüknek és képességeiknek valóban
megfelelő szakmát sajátíthassanak el.
Azoknak a pályakezdőknek, akik első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a
munkaerő-piacon.
Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének
minél előbb elhelyezkedni a munkaerő-piacon, akár szakmaváltással is.
Azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a
munkaerő-piacra (pl. GYES), és korábbi szakmájukat szeretnék kiszélesíteni.

·

·
·

Azoknak a munkavállalóknak, akik lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a
helyi munkaerő-piacban nem mutatkozik kereslet, így szeretnének a helyi gazdaság
igényeihez jobban illeszkedő szakmát elsajátítani.
Azoknak a munkavállalóknak, akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk
profilját, szolgáltatási kínálatát bővíteni.
Azoknak a munkavállalóknak, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket

