A Természetes Gyógymódok Tanácsadó képzésünk bemutatása
A Természetes Gyógymódok Szabadegyeteme 2017 szeptemberében ismét elindítja 3 éves, 6
szemeszteres, főiskolai színvonalú *TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK TANÁCSADÓ* felnőttképzését Budapesten, Debrecenben és Pécsett.
Ezen az Európában is egyedülálló, komplex képzésen hallgatóink a magyar és más nagy gyógyító
kultúrák diagnosztikus és terápiás módszereit, az újkori modern medicina felfedezéseit, és az
akadémikus orvoslás ismereteit egyaránt elsajátíthatják.
Jelenleg nincs tudomásunk más hasonlóan részletes, mintegy 20 különböző alternatív terápiát
részletesen megismertető képzésről!
Tanulmányaik során a hallgatók komoly elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a komplementer
medicina több területéről, lehetőségük nyílik arra, hogy megismerve megannyi különböző terápiás
módszert, megtalálják köztük saját hivatásukat, a hozzájuk legközelebb álló terápiás területeket.
Hallgatóink a képzés során Európai Unióban is elfogadott végzettséget szereznek.
Az ismereteket sok éves oktató-, és gyógyító gyakorlattal rendelkező, az egyes szakterületek kiváló
képviselőinek, oktatóinak segítségével sajátíthatják el.
A képzés időtartama
6 szemeszter, 3 naptári év alatt
Végzett hallgatóink
Rendelőt, stúdiót nyitnak, Wellness központot vezetnek, egészségügyi intézményekben önálló
munkát végeznek, közép és felsőfokú intézményekben oktatnak, rendszeresen előadásokat tartanak,
valamint egészségmegőrzéssel foglalkozó cégeknél helyezkednek el.
Képzés célja
A képzés során a hallgatók olyan filozófiai, pszichológiai, természetgyógyászati és pedagógiai
módszereket ismerő, azt a gyakorlatban alkalmazni tudó tanácsadókká válnak, akik a hozzájuk
forduló emberhez egységes holisztikus szemléletben közelítenek. Tudásukat betegségmegelőző,
tanácsadói és gyógyító tevékenységben hasznosíthatják.
A képzés hiánypótló, mert egységes szemléletű, komplex ismereteket ad át a hallgatóknak.
Megszerezhető kompetenciák
A képzés során a hallgató középszinten természetgyógyászati képesítést is szerezhet a Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központ (korábban GYEMSZI, ETI), a teljesített szigorlatok alapján:
Fitoterapeuta, Alternatív Fizioterapeuta, Reflexológus, Masszázsterapeuta, Fülakupunktúrás
addiktológus tantárgyakból.
Felsőszinten a 3 éves képzés végén a szakdolgozat megvédése és a sikeresen teljesített záróvizsga
után a hallgató *Természetes Gyógymódok Tanácsadó* oklevelet kapnak. A tanácsadó végzettség
az összes, végzettséget igazoló oklevélben is felsorolt témákban kompetenciát ad.
Képzésről részletesen
A képzési idő 3 év, amely 6 szemeszterből áll, szemeszterenként 8 oktatási hétvége és egy hétvége
vizsgaidőszakból áll. Hétvégi oktatás szombaton és vasárnap 9-16 óráig tart.
Minden hallgató a 3 éves képzés során 1 hetes nyári életmódtáborban vesz részt iskolánk
szervezésében, ahol színes, érdekes előadásokon elméleti és gyakorlati tudásukat szélesíthetik és
mélyíthetik el.

A képzés a 3 év alatt 960 elméleti és gyakorlati órából áll. A tudásanyag elsajátításához és
begyakorlásához minden hallgatónak ezen kívül kb. 900 óra egyéni, otthoni felkészülést kell
teljesítenie.
Oktatott tantárgyak: Egészségügy, Filozófia, Pszichológia, Fitoterápia, Reflexológia, Fizioterápia,
Masszázsok, Táplálkozástan, Ayurveda, Fülakupunktúrás addiktológia, Akupresszúra,
Számmisztika, Bachvirág-terápia, Homeopátia, stb.
A hallgatók felvételének feltételei
A képzésre jelentkezés feltétele középiskolai érettségi vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány.
Szakirányú tanulmányok megléte nem előfeltétel, hiszen az egyes tantárgyak tartalmát a hallgató
alapszinttől kezdve ismeri meg.
Jelentkezhet minden 18. életévét betöltött állampolgár, határainkon túl élő magyar, illetve az
Európai Unió bármely tagországából jelentkező állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén
élő más nemzetiségű polgár, aki érettségi bizonyítvánnyal vagy ezzel egyenértékű honosított
képesítéssel rendelkezik. Külföldi állampolgár jelentkezése esetén feltétel a magyar nyelv ismerete.
A felvételi beszélgetés egyben személyes tájékoztató a képzésről, ahol az iskola vezetősége a leendő
hallgatókkal ismerteti a képzés célját, tematikáját.
A felvételt nyert hallgatóval a 2001 évi CI. törvény elveinek megfelelőnek a Természetes
Gyógymódok Egyesület Felnőttképzési Szerződést köt, amely rögzíti a képző központ és a hallgató
kötelességeit és jogait a képzésben.
A képzés díja egyösszegű befizetés esetén 130.000 Ft, szemeszterenként
Részletfizetés lehetséges 2 részletben, ez esetben a képzés díja 2 x 75.000 Ft / szemeszter
Képzési helyszínek: Budapest /megfelelő számú érdeklődő esetén Pécset és Debrecenben is/
2018 ősszel induló képzésünkre június 20-ig lehet jelentkezni online, vagy e-mailben:
bokizsu0318@gmail.com, vagy a letöltött jelentkezési lapot kitöltve visszaküldve.
Ha kérdése van, forduljon a Dékáni Hivatalvezetőhöz: 06 20 546 1164

