Életképek a Rudasból...

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell
tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és
az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit
csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni."
(Szent-Györgyi Albert)
Az iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Informatika és távközlés

által akkreditált kiváló Tehetségpont

RUDAS
Az iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által adományozott Örökös Ökoiskola címet viseli
Gazdálkodás és
menedzsment

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ
az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak
a 2021/2022-es tanévre
Az iskola a Pénziránytű Alapítvány által alapított
Sport

Pénziránytű Iskolahálózat tagja

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium
2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
OM-azonosító: 203034
Feladatellátási hely azonosítója: 009

Az iskola a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
és a DSE Röplabda Akadémia sportszervezetek
hivatalos háttérintézményeként működik
Turizmus-vendéglátás

Telefon: +36-25/510-280
E-mail: titkar@rudas.hu
Honlap: www.rudas.hu

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium - Ahol tanulás és tudás, diák és tanár, törődés és szakmaiság mindig egymásra talál…
A RUDAS rövid bemutatása

Technikumi ágazatok jellemzői

A Rudas 1975 óta meghatározó jelentőségű intézménye

2021 szeptemberétől gazdálkodás és menedzsment,
informatika
és
távközlés,
sport,
turizmusvendéglátás
ágazaton
technikumi
osztályok
indítását tervezzük. Az oktatás öt évfolyamon, a
technikumi kerettantervi ajánlások alapján folyik:

városunk középiskolai oktatásának. A XXI. század elvárásainak megfelelően készítjük fel a szakmai elméleti és
gyakorlati ágazati tantárgyakból diákjainkat. Megalapozzuk

a

szakirányú

továbbtanulást

is.

a)

A képzéshez tartozó összefüggő szakmai gyakorlat hely-

kommunikáció a modern kor embere számára nélkülöz-

ző érettségi tantárgyakból emelt szintű felkészítést biztosítunk. Az intézmény oktatásának színvonalát igazolják az

számos

sportolási

lehetőség

adja.

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont, amely a tudományos kutatáson kívül sporttal és művészeti fejlesztéssel

a gyakorlati órák „életszerű” megtartását az
intézmény korszerű gyakorlóhelyei biztosítják,
a technikumi képzésekhez hozzá tartozik a
duális szakmai képzés, amely elősegíti az
érettségi utáni sikeres munkába állást.

egyes ágazatokon a következő:

Rudasban az egészséges életmódra, a környezettudatos

szakmai

ismereteket sajátíthatják el a növendékeink:

c)

1)

technikumi

alapozó

Kis- és közepes üzleti hálózatok.

egészítik ki, pl.: robot-szakkör, média, elsősegélynyújtó. A
magatartásra nevelés kiemelt fontosságú. Iskolánkban

induló

alábbi

Informatika és távközlés ágazat (6001)

A technikusi vizsgával megszerezhető szakképesítés az

is foglalkozik. A kötelező tanórákat választható szakkörök

az

a 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi
vizsgát, szakmájukból pedig technikusi vizsgát
tesznek,

nyek. Kimagasló sporteredményeink alapját a tanórán
kívüli

szeptemberében

b)

d)

érettségi, a továbbtanulási, valamint a versenyeredmé-

2021

osztályainkban

-Információtechnológiai

hetetlen, a biztos tudás megszerzését a csoportbontásban
történő oktatás garantálja. Tanulói igény szerint a kötele-

A

a 12. évfolyam végén magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem tantárgyakból
előrehozott érettségi vizsgát tesznek a tanulók,

színét a tizedik évfolyamtól kezdve külső vagy külföldi
képzőhelyeken biztosítjuk. Az idegen nyelven történő

Technikumi alapozó tudástár

Informatika és távközlés ágazat (54 481 09) Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus

összeszerelés,

alapok,

Telepítés

Számítógép

és

konfigurálás,

Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Programtervezés,

Gazdálkodás

és

menedzsment

Pénzügyi-számviteli
Vállalkozási

ügyintéző

alapismeretek,

alapismeretek,
Ügyviteli

Projektek

ágazat

-

(6002)

-

Pénzügyi

pénzügyi

alapismeretek,

tervezése,

Számítógépes

könyvelés és adózási ismeretek.
Gazdálkodás és menedzsment - Vállalkozási
ügyviteli

ügyintéző

alapismeretek,

(6003)

Irodai

-

Vállalkozási

asszisztensi

feladatok,

Pénzügyi alapismeretek, Iratkezelés, Levelezési
ismeretek,

Kommunikáció

alapjai,

2)

Gazdálkodás és menedzsment ágazat
(54 344 01) - Pénzügyi-számviteli ügyintéző

3)

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Sport ágazat (6004) - A választott sport

(54 344 05) - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

mozgásformáinak

hagyományosan színes a diákélet, amelyet a Rudas Diák-

Programszervezés

önkormányzat, a RÖNK szervez. Az iskolai közösségi
szolgálat

teljesítését

a

RÖDICS

biztosítja. Az

iskola épületével egybeépített kollégiumban a vidéki
tanulók a szállás mellett segítséget kapnak a tanuláshoz, a

4)

szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez. A kollégiumban

Sport ágazat (54 813 02) - Sportedző (a
sportág megjelölésével)- sportszervező

Különböző

szakszerű

ciklusú

bemutatása,

edzéstervek

készítése,

Sportesemények szervezése, Elsősegélynyújtás.

a szállás teljesen ingyenes, az étkezés biztosított.
5)

Turizmus-vendéglátás ágazat (54 812 04) Turisztikai technikus

Amennyiben képzéseink felkeltették az érdeklődésüket, keressenek bennünket
bizalommal a nyitóoldalon található elérhetőségek valamelyikén!
A NYITOTT NAP IDŐPONTJA:
2020. november 21. 9:00
(online formában)

Turizmus-vendéglátás
Protokoll

ágazat

(6005)

-

és etikett szabályok ismerete és

betartása, Kommunikáció

idegen

nyelven,

Turisztikai munkafolyamatok átlátása, Utazások
szervezése és ügyintézése.

