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Érettségire épülő
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Magyar – Angol két
tanítási nyelvű
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
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XXIV. Közgazdaság
(Gazdálkodás és menedzsment)
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Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző
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XL. Közlekedés, szállítmányozás és
logisztika
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Logisztikai technikus
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XIII. Informatika
(Informatika és távközlés)

5
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Szoftverfejlesztő és tesztelő

Tagozat
kódja

Képzési idő

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK

Ágazat kódja, megnevezése

6001

XXIV. Közgazdaság
(Gazdálkodás és menedzsment)

6002

XXIV. Közgazdaság
(Gazdálkodás és menedzsment)

Felvételi követelmények:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 általános)
A hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi tanulmányi eredményeket
(matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból) 40%-ban,
a központi írásbeli felvételi vizsga eredményeit, a szóbeli beszélgetéssel kiegészülve 60%-ban
vesszük figyelembe.
A két tanítási nyelvű képzés esetében angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgát tartunk.

Az új képzési szerkezet jellemzői:


4. év végén (12. évfolyam) közismereti előrehozott érettségi vizsga:
magyar nyelv és irodalom, történelem. matematika tantárgyakból



5. év végén (13. évfolyam) idegen nyelvi érettségi,
és szakmai vizsga-technikusi minősítés






technikusi vizsga (szakképesítés) egyben emeltszintű szakmai tantárgyi érettségivel egyenértékű
a választott idegen nyelv és a szakmai idegen nyelv magas óraszámú
iskolánkban angol nyelvű nyelvvizsgahely működik (+28 pont)
felsőoktatásban való továbbtanulásnál az érettségi végzettség mellett előnyt jelent a szakképesítés,
melyért felvételi többlet pont jár (+32 pont), a megszerzett ismeretek beszámíthatók
iskolánk ECDL felkészítést is biztosít



Képzések rövid bemutatása:
6001

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Precíz és pontos, rendszerben gondolkodó fiataloknak ajánlott. Olyan szakembert képzünk, aki
gyakorlatias, önállóan könyvel és számítógépes programokat használ, jól kommunikál. Széleskörű elhelyezkedési
lehetőséget biztosít a megszerzett szakképesítés, gazdasági területen továbbtanulásra felkészít.

6002

Pénzügyi-számviteli ügyintéző angol nyelven

A megszerzett szakképesítés multinacionális cégeknél való elhelyezkedést tesz lehetővé.
Továbbtanulási lehetőség az angol nyelvű gazdasági képzéseken!

6003

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Jó szervezőképességgel rendelkező, kommunikatív, önállóan és csapatban is dolgozni tudó fiataloknak ajánlott.
Olyan szakembert képzünk, aki a vállalkozások és állami intézmények ügyviteli feladatait látja el, közreműködik a
projektben, kezeli a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos iratokat.

6004

Logisztikai technikus

Jó elemzőképességű, szervezőképességű, kommunikatív szállítmányozás iránt érdeklődő fiataloknak ajánlott.
Olyan szakembert képzünk, aki lebonyolítja, tervezi, és irányítja az áruforgalmat. Képes ellátni szállítmányozási
rendszerek felügyeletét vagy irányítani termelési és nagykereskedelmi raktározást.

6005 Szoftverfejlesztő és - tesztelő
Az informatikai szoftverek fejlesztése és tökéletesítése iránt érdeklődő, logikus és rendszerszinten gondolkodó,
problémamegoldó képességgel rendelkező fiataloknak ajánlott.
Olyan szakembert képzünk, aki a programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését, kezelését végzi,
szoftvereket tervez, fejleszt és tesztel.

13. évfolyam után választhatsz:




továbbtanulsz a felsőoktatásban,
továbbtanulsz itt a Radnótiban (ágazaton belül 25 éves korig nappalin),
elhelyezkedsz, munkába állsz.

Szerezzen személyes benyomást az iskolánkban folyó munkáról, az ágazati képzések tartalmáról,
az iskola felszereltségéről, kollégáinkról, az iskolai légkörről!
Ismerje meg gazdag programkínálatunkat!
Látogasson meg bennünket az alábbi nyílt napjaink egyikén:
Nyílt napok 8. osztályosok részére
-

2019. november 7. csütörtök, 09:00
2019. november 23. szombat, 09:00
2019. december 5. csütörtök, 08:30, Nemzetközi Szakmai Hét keretében zajló Nemzetközi Szakmai
Vásárral egybekötve

Ráhangoló a középiskolai évekre!
Előkészítő tanfolyam indul matematika, anyanyelvi kultúra és csipetnyi gazdasági ismeret angol nyelven.

A foglalkozások időpontja:
2019. október 10-től 1500-1640.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

A technikum helye a középfokú oktatási rendszerben a 2020/2021-es tanévtől

„A jövő generációjának sikere az Ország jövőjének sikere!”

