Bevezető
A kiadvány I. fejezete a szakképzéssel kapcsolatos általános tudnivalókat tartalmazza és
bemutatja a Dél-alföldi régióra vonatkozó hiány-szakképesítéseket és a gazdaság által
igényelt szakképesítéseket. Bemutatásra kerül továbbá a szakiskolai tanulmányi
ösztöndíj rendszere és a Dél-alföldi régió térségi integrált szakképző központjaiban
folytatandó szakképzés irányaira és beiskolázási arányaira vonatkozó főbb szabályok is.
A II. fejezetben az olvasó tájékozódhat a Foglalkozási Információs Tanácsadóról.
A III. fejezet a Dél-alföldi régióban képzést folytató közép- és felsőfokú oktatási
intézmények képzési ajánlatait mutatja be. A képzési lehetőségek oktatási
intézményenként megyei bontásban szerepelnek, nappali /N/, esti /E/, levelező /L/
tagozat szerint. A felsőfokú oktatási intézmények esetében a „Képzési szint” oszlopának
betűjelzése szerint szerepelnek az alapképzések /A/, mesterképzések /M/ és a felsőfokú
szakképzések /F/, továbbá a „Fin. forma” oszlop alapján feltüntetésre kerültek az
államilag finanszírozott /A/ és költségtérítéses /K/ szakok is.
A tájékozódás segítése érdekében a közép- és felsőfokú oktatási intézmények
megyénkénti bontásban, majd városonként és nevük szerint ABC rendben kerülnek
felsorolásra.
A kiadvány IV. fejezete a Térségi Integrált Szakképző Intézmények bemutatkozását, az
V. fejezet a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott intézményakkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkező dél-alföldi székhelyű, továbbá a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ 2010. évi képzési jegyzékén szereplő, nem dél-alföldi székhelyű
felnőttképzést folytató intézmények rövid bemutatkozását és 2011. évi képzési kínálatát
tartalmazza. A felnőttképzési intézmények megyénként és nevük szerint ABC
sorrendben kerülnek feltüntetésre. További részletes információt az általuk kínált
képzési lehetőségekről, feltételekről, költségekről közvetlenül a felnőttképzési
intézmények tudnak adni.
A kiadványban azoknak a közép- és felsőfokú oktatási intézményeknek, valamint
akkreditált felnőttképzési intézményeknek a képzési kínálata szerepel, amelyek a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ által felajánlott lehetőséggel élve 2010.
szeptember 30-ig információt szolgáltattak az indítandó képzésekről. A kiadvány
bemutatja továbbá azokat a térségi integrált szakképző központokat és szakképzésszervezési társaságokat is, melyek ugyancsak a fenti határidőig elküldték a bemutatkozó
anyagukat. A képzésekkel kapcsolatosan részletes információval közvetlenül az érintett
képző intézmények tudnak szolgálni.
A kiadvány VI. fejezete összefoglalja a munkaügyi központ által adható foglalkoztatást
elősegítő képzési támogatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A kiadvány VII.-VIII. fejezete bemutatja a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
2010. évi képzési jegyzékén szereplő képzési szakirányokat, valamint a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeinek jegyzékét.

