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1. Ezen Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a Terápia az Állatokért Alapítvány és a Résztvevő
között létrejött Felnőttképzési Szerződés melléklete.
2. A jogviszony
- A Résztvevői jogviszony a Polgári Törvénykönyvön, a Felnőttképzésről szóló törvényen,
valamint a Szolgáltatási törvényen alapul.
3. A képzés
- A képzést a Terápia az Állatokért Alapítvány a „Kutya-fizioterapeuta” elnevezésű képzési
program alapján végzi, melynek nyilvántartásba vételi száma: E-001334/2015/B001. A
tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételeket a társaság teljesíti. Kijelenti, hogy
rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges képzési programmal. Kijelenti továbbá,
hogy a regisztrációval kapcsolatban a Munkaügyi Központ által megszabott feltételeket
teljesíti.
- A képzés időtartama: 200 óra, a részletes ütemterv a mindenkori aktuális felnőttképzési
szerződés mellékleteként tekinthető meg.
- A képzés célja és a megszerezhető kompetencia: képes állatorvosi diagnózis megértésére,
ez alapján önállóan terápiás terv felállítására, a terápia elvégzésére, és szakmai
kapcsolattartásra állatorvossal. A tevékenységét önállóan végzi, de állatorvosi felügyeletet,
kontrollt igénybe vesz.
A megszerezhető képesítés nem minősül államilag elismert képesítésnek, viszont a Képzőhely
gondoskodik a képesítés szakmai elismeréséről.
A Képzőhely a képzéseket a szakma hazai vezető képviselői által jóváhagyott Képzési Terv
szerint hirdeti, szervezi és indítja. A Résztvevő a Képzőhely által meghirdetett helyen,
időpontban, időbeosztás szerinti képzésen vehet részt.
A Résztvevő a Képzőhely által biztosított oktatási anyagot használja.
4. Az órák látogatása
- Az órákon minden Résztvevő pontosan, kipihenten tanulásra alkalmas állapotban köteles
megjelenni.
- Amennyiben az órán a Résztvevő nem tud megjelenni, akkor erről a Képzőhelyet köteles
értesíteni.

- A megengedett hiányzás nem haladhatja meg az egész tanfolyamra vonatkozóan a 30%-ot.
Az órákon való részvételről a Képzőhely nyilvántartást vezet.
- Az oktatók által kijelölt otthoni munka (házi feladat) elkészítése minden Résztvevő számára
kötelező
- Az órákon a mobiltelefon használata tilos.
- Dohányozni az arra kijelölt helyen lehet.
- A képzés ideje alatt a Résztvevő köteles együttműködni a képzőhellyel az oktatás
balesetmentes lebonyolítása érdekében különös tekintettel arra, hogy a képzések helyszínén,
és a gyakorlati foglalkozásokon állatok is jelen lesznek. A Résztvevő köteles betartani a
Állatorvostudományi Egyetem területére érvényes rendszabályokat.
A Résztvevő a gyakorlati foglalkozásokra kizárólag egészséges, oltási könyvvel igazoltan
oltott kutyát hozhat be. A Résztvevő teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az általa
behozott állat viselkedéséért, és az állat által személyekben, vagy tárgyakban esetlegesen
okozott károkért. A szájkosár használatának szükségességét a Résztvevő dönti el saját
felelősségére, ismerve az általa behozott állatot. A Képzőhely jogosult ellenőrizni az állat
oltási könyvét. A Résztvevő köteles az Állatvédelmi törvényt (1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről) megismerni és azt betartani.
5. A vizsgázás
A Képzőhely a képzés teljes időtartama végén egy záróvizsgát szervez, amely írásbeli, szóbeli
és gyakorlati részekből áll. A vizsga időpontját a Képzőhely legalább 10 nappal előtte közli a
Résztvevővel. A vizsgára bocsátás feltétele:
- a Résztvevő részt vett a foglalkozásokon és hiányzása nem lépte túl a megengedett
limitet
- teljesített valamennyi, az oktatók által adott házi feladatot
- megírta a modulzárókat, és azokat legalább 60%-ra teljesítette
- a 10. oktatási blokk végéig sikeres vizsgadolgozatot kell készíteni. A dolgozat témája
egy, a Résztvevő által végrehajtott, Képzőhely által jóváhagyott fizioterápiás
kezeléssorozat, amelyet szakképzett fizioterapueta felügyel. A Résztvevőnek
lehetősége van konzultálni a vizsgadolgozat értékeléséről a bírálóval/bírálókkal. A
vizsgadolgozatnak egyértelműen a tanuló önálló munkájának kell lennie. Szó szerinti
egyezést más forrásokkal – megfelelő hivatkozással ellátva – tartalmazhat a dolgozat,
de az egyezés mértéke nem haladhatja meg a szövegtörzs 1–2%-át. A hivatkozások
formai és tartalmi követelményei megfelelnek a szakdolgozatoknál általában
alkalmazottaknak.
- A vizsgán való részvétel kötelező. Amennyiben a Résztvevő nem tud részt venni a vizsgán, azt
előtte köteles jelezni. A Képzőhely új vizsga időpontot jelöl meg az elmulasztott vizsgát követő
5 napon belül. Amennyiben a Résztvevő ezen a vizsgán sem vesz részt, a Résztvevő tanulmányi

hiányossága miatt a Képzőhely a Felnőttképzési Szerződést jogosult felmondani. A képzési
díjból a Résztvevő részére visszatérítés nem jár.
- A sikeres vizsga feltétele, hogy a Résztvevő mindhárom vizsgablokkban (írásbeli, szóbeli,
gyakorlati) legalább 60 %-ot teljesítsen. Amennyiben a Résztvevő ezt nem éri el, a Képzőhely
új vizsga időpontot jelöl meg a sikertelen vizsgát követő 2 hónapon belül. Amennyiben a
Résztvevő ezt a vizsgát sem teljesíti sikeresen, akkor a Képzőhely térítés ellenében további
pótvizsga lehetőségét biztosítja. Ennek időpontját és egyéb feltételeit külön hirdetményben
teszi közzé a Képzőhely.
- A záróvizsga tantárgyai, és azok súlya az eredmény értékelésében:
Írásbeli teszt vizsga:
• Fizioterápia elmélet: 40%
• Anatómia elmélet: 20%
• Ortopédia elmélet: 13%
• Neurológia elmélet: 4%
• Traumatológia: 3%
• Élettan: 10%
• A kutya viselkedése: 5%
• A kutya táplálása 5%
A Résztvevőnek lehetősége van az írásbeli dolgozat értékelését megtekinteni, és arról
konzultálni az értékelővel.
Szóbeli vizsga:
• Fizioterápia elmélet: 40%
• Ortopédia elmélet: 20%
• Neurológia elmélet: 10%
• Traumatológia elmélet: 5%
• Anatómia elmélet: 25%
Gyakorlati vizsga:
• Fizioterápia gyakorlat: 70%
• Anatómia gyakorlat: 30%
- A sikeres vizsgát tett Résztvevők a Terápia az Állatokért Alapítvány által kiállított tanúsítványt
kapnak és nevüket a Képzőhely honlapján (www.terapiaazallatokert.hu) közzéteszi. Az
tanúsítvány tartalma megfelel a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény vonatkozó
előírásainak. A végső minősítésben az írásbeli és a szóbeli vizsga eredménye 20-20%-ot, míg a
gyakorlati vizsga eredménye 60%-ot képvisel.
Ezen Szabályzatot a Felnőttképzési Szerződést aláírók megismerték, annak tartalmát
elfogadják és betartják.
A
Szabályzat
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hatályos
szövegét
a
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honlapján
(www.terapiaazallatokert.hu) közzéteszi, valamint az oktatás helyszínén kifüggeszti.
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