MI KÉPEZ Z ÜK A JÖVŐT

Építéstechnika
Elektronika
Aktuális információk és határidők:

www.step-pinkafeld.at

Bentlakás & tanulás
A tanulóknak igény szerint a Szakközépiskola területén a
STEP vendégházaiban biztosítunk kényelmes bentlakást.
A modern kollégiumban a diákok
◊ barátságos egy- vagy kétágyas, saját
zuhanyzóval és WC-vel rendelkező,

Épületgépészet
Informatika
További kérdései megválaszolására egy személyes
beszélgetésben szívesen állunk rendelkezésére.

◊ ingyen WI-FI-vel felszerelt szobákban laknak,
◊ teljes ellátást kapnak egészséges étkezéssel,
◊ elkötelezett pedagóguscsapat
törődését élvezik, valamint
◊ a „Nyílt tanulószobában“ segítséget
kapnak az iskolai tantárgyak
◊ és a „Német mint idegen nyelv“ tanulásában
(amennyiben nem német az anyanyelvük).

Iskolavezető
Dipl.-Ing. (okleveles mérnök)
Dr. Wilfried Lercher, MA

STEP Gästehäuser Pinkafeld
A-7423 Pinkafeld, Steinamangerstraße 2
Tel. +43 3357 46216
E-Mail: office@step-pinkafeld.at
www.step-pinkafeld.at

Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt
A-7423 Pinkafeld, Meierhofplatz 1
Tel. +43 3357 42491 0, Fax: +43 3357 42491 115
E-Mail: office@htlpinkafeld.at
www.htlpinkafeld.at
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További információkért forduljanak bizalommal
Mag. Andrea Liebmann kollégiumvezetőhöz.
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Képzési lehetőségeink:
Képzés, melynek jövője van
A Pinkafői Műszaki Szakközépiskola Ausztria dél-keleti
régiójának műszaki szakközépiskolája. Mintegy 1350
diákkal és 160 tanárral Burgenland legnagyobb iskolája.
1967 óta több mint 8000 végzős diák alapozta meg
kül- és belföldön az iskola kíváló hírnevét. A különböző
országokból érkező diákok a legjobb felkészítésben
részesülnek, hogy megfeleljenek a „globalizált
munkavilág“ követelményeinek.
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Négy szakközépiskolai és technikusképző
ágazat különböző súlypontokkal

Építéstechnika

Elektronika

Épületgépészet

Diákjaink számára
◊ modern tanulói környezetet,
◊ megalapozott általános műveltséget,

Informatika

◊ műhelyeinkben, komputer-termeinkben és 			
laborjainkban praxisorientált gyakorlati képzést,
◊ választhatóan a szaktárgyak oktatását angol nyelven,

Építésztechnikus képzési ágazat
◊ Magasépítés
◊ Faépítés
◊ Mélyépítés
Elektronikai technikus képzési ágazat
◊ Számítógép- és vezetőtechnika
◊ Bio-egészségügyi technika
◊ ÚJ: Autonóm robot technika

◊ Építészeti Szakiskola
◊ Épületgépészeti Szakiskola

Épületgépészeti technikus képzési ágazat
◊ „Intelligens Otthon“ épületautomatizálás
◊ Energia-Környezet-Befektetésmenedzsment
◊ Kiegészítő szakképzési ajánlat: tűzoltóképzés
Informatikai technikus képzési ágazat
◊ Mobil és internetprogramozás
◊ Informatika és menedzsment
◊ Angol, mint munkanyelv

◊ igény szerint kollégiumi elhelyezést

A képzés időtartama:
		
5 év, szakmai specializálódás és
		
elmélyülés a képzés 4. és 5. évfolyamában

biztosítunk.

Végzettség:

◊ ingyenes korrepetálást a „Nyílt tanulószobában“ és
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◊ azonnali belépés a munka világába
		

◊ a végzettségnek az európai minősítés szerinti 6. szinten való
elismerése – egyenértékű az egyetemi alapképzéssel (Bachelor)
◊ egyszerű bejutás a megfelelő szakmai területek üzemeibe
◊ felmentés a vállalkozói vizsga letétele alól

4 év

Végzettség:

Záróvizsga

◊ felvétel a szakmai és technikusi érettségire
előkészítő osztályokba (Kolleg)
◊ bejutási lehetőség a megfelelő szakmai
területek üzemeibe
◊ felmentés a vállalkozói vizsga letétele alól

Karrierlehetőségek a végzés után

◊ mérnöki diploma a gyakorlatban eltöltött három 			
szakmai év után

A képzés időtartama:

Lehetőségek a végzés után

érettségi és technikusi diplomavizsga

◊ tanulmányok a felsőoktatásban minden bel- és
külföldi egyetemen, főiskolán és szakfőiskolán

Szakiskolák intenzív
gyakorlati képzéssel

Felnőttképzés a Pinkafői Műszaki
Szakközépiskolában

Szakmai és technikusi érettségire
előkészítő esti iskola dolgozók számára
◊ ÚJ: Elektronika
◊ Épületgépészet
◊ Informatika
A képzés időtartama:

6 félév

Végzettség: érettségi és technikusi diplomavizsga
Szakmai és technikusi érettségire
előkészítő nappali iskola
◊ Építéstechnika
A képzés időtartama:

4 félév

Végzettség: érettségi és technikusi diplomavizsga
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