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Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Érettségi követelmények:
kettõt kell választani: testnevelés (E - emelt) és biológia v.
történelem
Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése:
szakedzõ (megjelölve a sportágat)
Szakfelelõs: Dr. VÁCZI MÁRK egyetemi docens
Képzés célja:
Olyan edzõk képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati
ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnõtt
sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a
sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és
teljesítményük
fokozására.
Felkészültek
tanulmányaik
mesterszintE folytatására elsõsorban rekreáció és okleveles
szakedzõ szakokon.
Képzési jellemzõk:
A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: elõadás, gyakorlat
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint; levelezõ
képzésben konzultációs rendben
Fõbb tárgyak:
Medicinális
ismeretek,
társadalomtudományi
ismeretek,
közismereti ismeretek, sporttudományi ismeretek, sportági
alapozó ismeretek, választott sportág szerinti differenciált
szakmai ismeretek, neveléstudományi és pszichológiai ismeretek,
szervezés és vezetéstudományi ismeretek.
A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Specializációk (sportágak):
Választható specializációk (sportágak): aerobik, atlétika, karate,
kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, úszás, vívás
(A specializációk csak megfelelõ jelentkezési létszám alapján
indulnak.)
Elhelyezkedési lehetõségek:
A választott sportági ismeretek, szakmai ismeretanyag minden
olyan állás vállalására jogosít, amely sportedzõi ismereteket és
kompetenciákat követel meg a szabadidõ sport vagy a
versenysport területén. A különbözõ sportszolgáltatások, például
személyi edzõ, téli-nyári sportágak oktatói munkaköre, sportági
táborok szervezése, vezetése, továbbá a különbözõ szintE
verseny- és teljesítménysport edzõi munkakörei jelennek meg
álláslehetõségként.
További információk / Megjegyzés:
A képzésrõl további információ a Sporttudományi és Testnevelési
Intézet honlapján található: http://www.tesi.ttk.pte.hu/kepzesek
Elérhetõségek:
PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok
PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

