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FAT Akkreditációs szám: 
AL-1959 

 

ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 
 

3534 Miskolc, Vár. u. 9. 
(az 1-es villamos végállomásánál) 
 

Az ország rangos tudósaival  
MAGYARSÁGKÖZPONTÚ felnőttképzés 
 
Az egyesület a tudásban elérhető legma-
gasabb színvonalat tűzte ki céljául. Az okta-
tás rendszere megfelel a régi magyar hagyo-
mányoknak és a mai nyugati gyakorlatnak. 

ELÉRHETŐSÉGEK: 
 

Levélcím: 3509 Miskolc, Pf.: 819. 
 

Tel./Fax: 06-46-331-981 (elnök) 
 

Tel.: 06-46-332-228 (tanulmányi osztály) 
 

Tel.: 06-46-379-152 (gazdasági osztály) 
 

E-mail: bolcsesz.egyesulet@chello.hu 
 
 
 

 
 

”Az ismeretek bölcsebbé tesznek, a bölcsesség pedig s z a b a d d á ” 
 

(Debreczenyi Bárány Péter 1789) 
 
 

 
 

Pataki János festőművész álomképe az iskoláról 
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A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET 
 

felnőttképzést folytat az alábbi szakterületeken 
 

Magyarságtudomány, oktatói pedagógiai képesítéssel 
/288 órás szakképzés/  azonosító szám: 00140021 
 

Pszichológia, oktatói, pedagógiai képesítéssel 
/288 órás szakképzés/  azonosító szám: 00140021 
 

Művészettörténet, oktatói, pedagógiai képesítéssel  
/288 órás szakképzés/  azonosító szám: 00140021 
 

Andragógia legújabb kutatásai, módszerei, oktatói, pedagógiai képesítéssel 
/8 órás szakképzés/  azonosító szám: 00140020 
 

Lélekgyógyász (a pszichológiai tanulmányok folytatása), alternatív pszichológiai tanácsadó 
képzés, oktatói, pedagógiai képesítéssel 
/40 órás szakképzés/  azonosító szám: 00140020 

 

Szakképzéseinket Európa ismeretek és magyarságismeret tantárgyak oktatása egészíti ki. A kur-
zusok 2009-ben szeptember 18-án pénteken és 19-én szombaton kezdődnek. 
Egy-egy képzési blokk félévente h a t  m u n k a n a p o t  igényel. Pszichológusoknak pénte-
ken, a többieknek szombati napon folyik a képzés. 
Félévente 6-8 tantárgy képezi a tananyagot, melyekből vizsgázni is kell. A kurzus végén összegző 
vizsga van. 
 

A megszerzett s z a k k é p z é s r ő l  Certificatiot adunk ki. 
 

 
 

Iskolánk a Diósgyőri várnál  a Vár u. 9. szám alatt található. 
Jól felszerelt, világos tantermekkel rendelkezünk, s a szükséges oktatási segédletek birtokában 
vagyunk. A Bükk lábánál, vonzó, szép környezetben folyik az oktatás. Ősszel és tavasszal a kisebb 
csoportokkal a parkban is tartunk órákat. 
 

Megközelítés: a miskolci 1-es villamos végállomásától gyalog a vár felé. 
 

Szeretettel várjuk a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket és az érettségizetteket, akiknek 
ugyancsak biztosítunk képzést. 
 

Érdeklődni a 06/46/331-981-es telefonszámon lehet  
 


