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A TECHNIKUMI KÉPZÉS
• A technikumi képzés 5 éves.
• A 8.-os jelentkezés során ágazatot kell választanod,
amelynek tantárgyait 9. és 10. osztályban tanulod.
• 10. osztály végén kell kiválasztanod az ágazaton belüli
szakmát, amelyet 11-13. évfolyamon fogsz tanulni.
• Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi
bizonyítványt és technikusi oklevelet.
• Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat,
duális képzés esetén pedig munkaszerződést ajánl a
vállalat, vagyis jövedelmed lesz.
Az intézményünkben tanulható ágazatok és azon belüli szakmák listája megtalálható
lentebb.

A TECHNIKUM

esíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
ÉRETTSÉGI és NYELVVIZSGA
Matematikából, magyarból, történelemből,
egy idegen nyelvből: Ezekből a
tantárgyakból ugyanaz a tananyagtartalom,
mint a gimnáziumban.
Vizsga: 12 és 13 évfolyam végén.
Nem kell ötödik érettségi tantárgyat
választani, mivel a szakmai vizsga lesz
az ötödik érettségi tantárgy a 13.
évfolyam végén: A technikusi vizsga
emelt szintű érettségi tantárgynak
számít.
A nyelvvizsga megszerzésére van mód –
hasonlóan a gimnáziumhoz –, de itt egy
nyelvet kell kötelezően tanulni. A mi
iskolánkban két idegen nyelvet tanulnak
a tanulók.

A TECHNIKUM

esíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
TOVÁBBTANULÁS EGYETEMRE / FŐISKOLÁRA
A technikumban végzettek
jelentős előnyt élveznek a
felsőoktatási felvételin a
szakirányú továbbtanulás
esetén.

A
gimnáziumi
érettségivel
egyenértékű érettségi biztosítja a
felvételi lehetőséget bármely más
szakirányú
felsőoktatási
intézménybe.

TECHNIKUMI szakképesítéseink
és belső felvételi kódjaik
Ágazat

Megszerezhető, érettségi végzettséghez

Intézményen belüli felvételi

kötött technikusi szakma

kód

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT

7509
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
7512
Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS
Infokommunikációs hálózatépítő és –
üzemeltető technikus

7612

Távközlési technikus

KERESKEDELEM

Kereskedő és webáruházi technikus

7513

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

Logisztikai technikus

7515

MIÉRT A REMENYIK?
 Felvételi a tanulmányi eredmények alapján (7-8. osztályos jegyek)
 SZAKMÁT BIZTOSÍTUNK (emelt szintűt)
 Havi ösztöndíjban részesül a tanuló (jelenleg havi 8050.- Ft), amely a tanulmányi
eredménytől függően fog emelkedni.
 „ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”
 Családias, nyugodt, biztonságos légkör, környezet
 Megújult tanulási környezet
 Kiemelkedően korszerű informatikai infrastruktúra
 Érettségire és a munkaerőpiaci igényekre épülő, folyamatosan változó
szakképzési kínálat
 Folyamatosan fejlődünk, növekszik a tanulói létszám
 Tanórán kívüli tevékenységek, lehetőségek széles skálája
 Lehetőség 3 hetes külföldi szakmai gyakorlatra (ERASMUS+)

Bővebb információ
Igazgató, pályaválasztási felelős:
Csesznok Róbert
Tel.: +36-70-3311-556
Ágazatok, szakmák részletes ismertetése:
www.remenyikzs.sulinet.hu (Tájékoztató füzet az alapszakmákról)
Facebook:
Heves Megyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum
Címünk:
3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Tel.: +36-70-641-2969

