
„Az iskola, amely a mában a holnapra 

készít!”



COLEGIUL TEHNIC 

„TRAIAN VUIA” 

ORADEA

„TRAIAN VUIA” 

MŰSZAKI 

KOLLÉGIUM 

NAGYVÁRAD



Ajánlatunk

korszerűen felszerelt 

osztálytermek, laborok, 

műhelyek és könyvtár;

szakképzett és szakmailag 

elkötelezett tanárok;

változatos és gazdag iskolán 

kívüli programok;

Nemzetközi diákcsere 

programok (HU-RO, Erasmus+, 

Határtalanul)

ingyenes szállás és étkeztetés az 

iskola bentlakásában, 

étkezdéjében a duális 

szakoktatásban résztvevőknek.



INDULÓ IX. MAGYAR 

NYELVŰ OSZTÁLYAINK A 

2021-2022-ES TANÉVRE



3 ÉVES DUÁLIS SZAKISKOLA

AUTÓSZERELŐ
KAROSSZÉRIA LAKATOS

• A diákok részesülnek: 

- állami szakiskolai ösztöndíjban, 200

lej/hónap

- duális szakiskolai ösztöndíjban, 200-

500 lej/hónap



AUTÓSZERELŐ A diákok elsajátítják 

a gépek 

ellenőrzését, a hibák 

feltárását, a 

gépjárművek 

kihasználtsági 

fokának a 

megállapítását, az 

alkatrészek cseréjét, 

az egyes részek 

felújítását és 

rendszeres 

karbantartását.



KAROSSZÉRIA LAKATOS

A karosszéria lakatos a gépjármű 
karosszériák és tartozékaik 
kisjavítását, futójavítását, 
karosszéria elemek, valamint –
autószerelő közreműködésével –
a teljes karosszéria cseréjét végzi.









BORBÉLY-FODRÁSZ

MANIKŰRÖS

PEDIKŰRÜS – 3 éves 

állami szakiskola

SZÁLLODAI 

MUNKAVÁLLALÓ – 3 éves 

duális szakiskola

A diákok részesülnek állami szakiskolai 

ösztöndíjban, amely 200 lej/hónap.



BORBÉLY-FODRÁSZ

MANIKŰRÖS-PEDIKŰRÖS

• A fodrász képzés része a hajápolás, 

hajvágás, hajfestés és frizurakészítés.

• A manikűrös-pedikűrös az, aki ápolja, 

festi, vágja és lakkozza a kéz- és 

lábkörmöket, krémezi és masszírozza a 

kezeket, lábfejeket. 









SZÁLLODAI MUNKAVÁLLALÓ

Feladai közzé tartozik: a 

szobákkal kapcsolatos teendők 

elvégzése, a vendégekkel való 

illedelmes viselkedés és 

kommunikáció, a szállodai 

etikett és protokoll, házirend 

ismerete és betartása, szálloda 

által kötelezően előírt 

dokumentumok kitöltése.



A nagyváradi „Traian Vuia” Műszaki Kollégium többféle 
oktatási szintet egyesít: műszaki szakközépiskolát, 
szakiskolát, posztliceális képzést.

Diákjaink szakképesítést nyerhetnek a következő 
területeken: mechanika, elektrotechnika, elektronika, 
könnyűipar, az emberi test esztétikája és higéniája, 
vendéglátóipar és gazdaság.

Képek az iskolai életről:



Tornaterem



Informatika laboratórium



Műszaki laboratórium



Textil műhely



Esztétikai laboratórium



Szakács laboratórium



Bentlakás



Versenyek



Majális



Kirándulások



Oktatási-nevelési ajánlat

a 2021 – 2022 -es tanévre

Szaklíceumi nappali tagozat

1. Mechatronikai technikus - 24

2. Elekronikai technikus - 12

3. Autovillanyszerelő elekronikai technikus -12

4. Vendéglátó technikus-intenziv angol - 24

3 éves DUÁLIS szakiskola:

1. CNC gépkezelő - 23

2. Autószerelő - 28

3. Autószerelő (*magyar tagozat) -14

4. Karosszérialakatos -15

5. Karosszérialakatos(*magyar tagozat) -14

6. Szerszámkészítő -14

7. Elektromos gép és készülékszerelő -29

8. Villanyszerelő -43

9. Elektromos gép és készülékszerelő -30

10. Szállodai munkavállaló -14

11. Szállodai munkavállaló (*magyar tagozat) -14

12. Szakács -28

13. Pincér -27

14. Textilipari szakmunkás -14

3 éves állami szakiskola:

1. Borbély-fodrász-manikűrös-pedikűrös -12

2. Borbély-fodrász-manikűrös-pedikűrös (*magyar 

tagozat) -12



Beíratkozás

a 2021-2022- es tanévre

A szaklíceumi osztályokba:
2021 július 08 – július 14 a beíratkozási űrlapok kitöltése és beadása az általános

iskolák titkárságára

2021 július 16 - számítógépes elosztás

2021 július 17-20 az iratok leadása a Traian Vuia Műszaki Kollégium titkárságán



A 3 éves szakiskolába:

Felvételi 

szakaszok

Duális szakiskola/állami 

szakiskola (beíratkozás Traian

Vuia Műszaki Kollégium 

titkárságán)

I szakasz 2021 július 05 - 08

II szakasz

2021 július 22 – 24



A beíratkozáshoz szükséges iratok :

- Szakiskolai beíratkozási űrlap 

- Születési bizonyítvány , hitelesített fénymásolat 

- Igazolás az Országos felmérő vizsgán  és az általános iskolában  
elért eredményekről 

- V-VIII osztályos anyakönyvi  kivonat eredeti és  fénymásolt 
példányban

- Orvosi kórlap.

Iskolánk diákjai részesülnek :

- állami szakiskolai ösztöndíjban 200lej/hónap MEN

-DUALIS szakiskolai  ösztöndíjban  200-500lej/hónap 
iskolánkkal  partner kapcsolatban alló vállalatoktól ahol a diákok 
szakgyakrolatot végzik 

-ingyenes  szállás és étkeztetés az iskola bentlakásában, 
étkezdéjében a dualis szakoktatásban résztvevőknek



Itt találtok meg:

Tel. 0259436039

www.ctvuia.ro

e-mail: ct_vuia@yahoo.com

Facebook:

Colegiultehnic.traianvuia.7

http://www.ctvuia.ro/
mailto:ct_vuia@yahoo.com

