
1 

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS  

ALAPKÉPZÉSI SZAK  
 

Tantárgyleírások 

 

Tantárgyi programok, tantárgyleírások 
 

Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév):1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a(z európai) filozófiatörténet alapvető korszakaival és ki-

magasló alakjaival, képet kapnak a főbb filozófiai vitákról és elképzelésekről, valamint arról, hogy ezek mi-

képpen kapcsolódnak a szaktudományos, a vallási, logikai, etikai, esztétikai problémalátás kortárs tendenciái-

hoz.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a filozófiatörténet főbb korszakait és alakjait. Ismeri a filozófiai elképzelések kapcsolódását a 

kotárs vallási, logikai, etikai, esztétikai problémák feloldásához. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik a világ megismerésének szándékával és ennek érdekében folyamatosan ké-

pezi magát. 

Képességek: Képes felismerni az alapvető filozófiai problémákat és elképzeléseket. Képes filozófiai alapú 

kulturált vitákban való részvételre. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A bölcselet kezdete. Az ókori filozófia főbb jellegzetességei, alapgondolatai. 

• A preszokratikus filozófia főbb szakaszai, kiemelkedő képviselői, meghatározó gondolatai. 

• A görög filozófia klasszikus korszaka a szofistáktól Platónig. 

• Arisztotelész filozófiája. 

• Középkori keresztény bölcselet. 

• Az ismeretelmélet irányzatainak kialakulása a 16-17. századi európai filozófiában. 

• A társadalom, az állam, az ember a 16-17. századi európai filozófiában. 

• A francia felvilágosodás filozófiai irányzatai és gondolatuk a történelemről, társadalomról, államról, 

erkölcsről. 

• Kant filozófiai munkássága. 

• Hegel filozófiai munkássága. A hegeli filozófia sajátosságai, főbb területei. A hegeli filozófia fel-

bomlása, utóélete. 

• A materializmus irányzatai a 19-20. században. Az irracionalista filozófiai áramlatok a 19-20. száza-

ban. 

• Az egzisztencialista filozófia kialakulása, jellegzetes irányzatai, képviselői. 

• Pozitivizmus – neopozitivizmus – kritikai racionalizmus 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Boros Gábor (szerk.) (2013): Filozófia. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN978-963-05-8486-9 

• Kunzmann, Peter – Burkard, Franz-Peter – Wiedmann, Franz (2007): [SH] Atlasz – Filozófia. Bp., 

Athenaeum Kiadó, ISBN 97896338455932 

• Steiger Kornél (szerk.) (2007): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Bp., Holnap Kiadó, ISBN 

978-963-346-263-8 

Ajánlott irodalom: 
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• Anzenbacher, Arno (2001): Bevezetés a filozófiába. Bp., Cartaphilus, ISBN 963-9303-27-5 

• Hársing László (2002): A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig. Miskolc, Bíbor Kiadó, ISBN 

963-9466-18-2  

• Nyíri Tamás(2003): A filozófiai gondolkodás fejlődése. Bp., Szent István Társulat, ISBN 963-361-

511-9 

Tantárgy felelőse: Hévizi Ottó D.Sc. habil, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A pszichológia főbb területei Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. 

Előtanulmányi feltételek:  

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A hallgatók tájékozottak lesznek a tudományos gondolkodás jellegzetességeit illetően, tisz-

tában lesznek a pszichológia kialakulásával, fontosabb módszertani hagyományival és a főbb területekre jel-

lemző tematikával és megközelítésmóddal. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a pszichológiai elmélet alapjait, módszertani hagyományait. Ismeri a pszichológia alapterületeit 

és azok főbb jellemzőit. 

Attitűd/magatartás: Munkavégzése során multidimenzionális gondolkodás jellemzi. Rendelkezik egyéni mun-

kájában reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal. 

Képességek: Képes az emberi viselkedés differenciált észlelésére és befolyásolására. Képes az alapvető 

pszichológiai kérdések megítélésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Hétköznapi megismerés, tudományos megismerés 

• A tudományos pszichológiai gondolkodás kialakulása 

• A pszichológia örök dilemmái: test-lélek dilemma; determinizmus – szabadság; redukcionizmus – 

nonredukcionizmus; öröklés – környezet 

• Módszertani hagyományok és paradigmák a pszichológiában 

• A pszichológia biológiai alapjai 

• A pszichológia alapterületei (általános pszichológia, személyiség lélektan, fejlődéslélektan, szociálp-

szichológia) 

• A pszichológia, mint tevékenység 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2005): Pszichológia. Bp., Osiris-Század-

vég, ISBN 963-389-713-0 

• Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp., Balasssi Kiadó, ISBN 978-

963-506-764-0 

• Czigler István (szerk.) (2007): Találkozás a pszichológiával. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 978-963-389-

921-2 

• Oláh Attila (szerk.) (2006): Pszichológiai alapismeretek. Bölcsész konzorcium kézirat, ISBN 963-

9704-73-3 

• Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Bp.Osiris Kiadó, ISBN 963-389-682-7 

Ajánlott irodalom: 

• Oláh Attila–Bugán Antal (szerk.) (2006): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Bp., ELTE Eöt-

vös Kiadó, ISBN:963-463-478-8 

• Pléh Csaba (2008): A pszichológia örök témái. Bp., Typotex Kiadó. ISBN 978-963-9664-76-0 

• Valentine, Elizabeth. R. (1988): Fogalmak és nézőpontok a pszichológiában. Bp., Gondolat Kiadó, 

ISBN 963-282-096-7 

Tantárgy felelőse: Polonyi Tünde Éva PhD habil., egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Kutatásmódszertan I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a felnőttképzés, az elméleteken és a statisztikákon túl-

mutató, intézményrendszerének működési mechanizmusaival, a felnőttképzéssel kapcsolatos igények (keres-

let) és a felnőttképzési kínálat feltárásának, elemzésének módszereivel, valamint a kutatásetika alapjaival.    

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik a közművelődés, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó, valamint 

a felnőttképzési szervezetek, magyarországi, határon túli és uniós intézmények rendszerét érintő legfontosabb 

kutatásokat, s ezeken keresztül a szervezetek működési mechanizmusát és társadalmi-gazdasági környezetét 

Mindezen keresztül pedig megismerkednek a kutatások módszertanával is, s ezen keresztül egyben a fiatalok 

és a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszereivel.  

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók alkalmasak a kialakuló multidimenzionális gondolkodásuk 

révén a felnőttképzési kereslet-kínálat átfogó értelmezésére. 

Képességek: S kurzust elvégző hallgatók képesek a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs 

rendszerének feltárására, továbbá a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társa-

dalmi és a közösségi partnerek együttműködésének elemzésére és értékelésére, ami alapján tervezői és szer-

vezői képességeik is javulnak. Képesek a projektalapú munkavégzésre, s fejlődik a munkamegosztásra épülő 

együttműködési képességük. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szociológiai kutatások és ezen belül az oktatást, a művelődést érintő kutatások szerepe, funkciói 

• Kutatás-módszertani alapismeretek 

• A kvalitatív és a kvantitatív kutatások típusai, jellemzői, funkciói 

• A kvalitatív és a kvantitatív kutatások használatának lehetőségei  

• A kutatások és a szakpolitika  

• Kutatásetikai ismeretek 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp., Balassi Kiadó, ISBN 978-963-

506-764-0 

• Baka József (2011): A felnőttképzési földrajz és a regionális andragógia elméleti alapjai Magyaror-

szágon a XXI. század elején. Felnőttképzési Szemle. 1–2. sz. 3-17.p., ISSN 1789-3569 

• Halász Gábor (2013): Az oktatáskutatás globális trendjei. Neveléstudomány. 1.sz. 64-90 p., ISSN 

2063-9546 

Ajánlott irodalom: 

• Benkei-Kovács Balázs (2014): A validáció kutatása a komparatív felnőttképzés szemszögéből: célok 

és akadályok Felnőttképzési Szemle, 2.sz. 15-23 p.,ISSN 1789-3569 

• Durkó Mátyás (1998): Bevezetés a felnőttnevelési kutatások történetébe. In: Maróti Andor – 

Rubovszky Kálmán – Sári Mihály (szerk.): A magyar felnőttoktatás története.Bp., Német Népfőisko-

lai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet, ISBN963-03-4945-0 

• Tót Éva (2006): A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás. Felsőoktatási Kutatóintézet, Ku-

tatás közben, 273, ISBN 963 404 406 9 

Tantárgy felelőse: Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: Kutatásmódszertan II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A kurzus célja, hogy a Kutatásmódszertan I. kurzus során megismert kutatások tartalma és 

módszertani jellemzői révén a hallgatók önálló kutatás megtervezésére és lebonyolítására vonatkozó ismere-

teket szerezzenek és ilyen kutatások lebonyolításához szükséges készségek birtokába jussanak.  

 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik a kvalitatív és a kvantitatív kutatások lebonyolításának folyamatát, 

a kutatási módszerek használatát, az elemzési lehetőségeket és módszereket, valamint az eredmények prezen-

tálásának lehetőségeit. Ismerik az kutatások lebonyolításához használható informatikai szoftvereket és egyéb 

infokommunikációs (pl. prezentációs) lehetőségeket, hálózatokat.   

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók elemzési, szövegértési és szövegprodukciós készsége fejlődik, 

a megtanult módszereket tudatosan használja.  

Képességek: A kurzust elvégző hallgatók értő módon képesek rövidebb idegen nyelvű szakirodalom olvasá-

sára, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismerik a saját szakterületére jellemző szakkifejezé-

seket, és alkalmazzák is azokat. Képesek önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szak-

mai közönség előtti bemutatására szóban és írásban. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szociológiai kutatások megtervezésének menete 

• A kutatási módszerek megválasztása a célok és a lehetőségek ismeretében 

• A kutatások lebonyolításával kapcsolatos nehézségek és áthidalásuk.  

• Kvantitatív és kvalitatív elemzések és az ezekhez használható szoftverek 

•  Prezentációs lehetőségek és ezek szoftver-háttere 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp., Balassi Kiadó, ISBN 978-963-

506-764-0 

• Sajtos László – Mitev Ariel (2012): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Bp., Alinea Kiadó, ISBN 

978-963-965-908-7 

• Stokes, Jane (2011): A kommunikáció- és kultúrakutatás gyakorlata. Gondolat Kiadó – PTE BTK Kom-

munikáció- és Médiatudományi Tanszék, ISBN 978-963-693-122-3.  

Ajánlott irodalom: 

• Erdei Gábor – Németh Balázs (2003): Célok és perspektívák a felnőttképzési kutatások területén. In: 

Hinzen, Heribertetal. (szerk.): Magyar-német együttműködés az európai partnerségben: konferencia. Bu-

dapest-Pécs, IIZ/DVV-FEEFI 20-26.p., ISBN 963-204-667-6  

• Falus Iván etal. (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Bp., Műszaki Könyvkiadó Kft., 

ISBN 963-162-664-4  

• Hinzen, Heribert – Koltai Dénes (szerk.) (2000): Felnőttoktatás az ezredfordulón. Pécs, PTE-FTE 23., 

ISBN 963-003-884-6 

Tantárgy felelőse: Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: Bevezetés a szociológiába Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociológia alapfogalmaival és főbb vizsgálati területeivel, betekintést 

nyerjenek a szegénység és egyenlőtelenségek, a társadalomszerkezet és rétegződés, társadalmi mobilitás kuta-

tásának legfontosabb területeibe, megismerkedjenek az ágazati szociológiákkal, mint pl. a család-, oktatás- és 

gazdaságszociológia, valamint módszereket és kulcsfogalmakat kapjanak a társadalmi változások elemzésé-

hez.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Az egyes témák esetén a hallgatók megismerkednek a témához kapcsolódó elméletekkel és kutatási 

módszerekkel, az érintett téma kulcsfogalmaival, legfőbb összefüggéseivel, illetve a főbb nemzetközi és hazai 

trendekkel és kutatásokkal.   

Attitűd/magatartás: A hallgatók az elsajátított ismeretek és készségek alapján alkalmasak a társadalmi folya-

matok elemzésére, összefüggések feltárására és a rendszerszemléletű gondolkodás módszerének alapszintű 

alkalmazására.  

Képességek: Az egyes témaköröket tanulmányozva a hallgatók képessé válnak a társadalmi folyamatok értő 

követésére, a társadalmi jelenségek sajátosságinak feltárására, azonosítására, a tanult kutatási módszerek alap-

szintű alkalmazására.   

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 
• A szociológia mint tudomány  

• Egyenlőtlenség, szegénység  

• Társadalomszerkezet és rétegződés (nemzetközi trendek) 

• Társadalomszerkezet és rétegződés (hazai trendek) 

• Társadalmi mobilitás és vándorlás  

• Nemzeti és etnikai csoportok, kisebbségek  

• Család  

• Oktatás  

• Gazdaság  

• Politikai élet  

• Életmód  

• Deviáns viselkedés 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• AndorkaRudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Bp., Osiris Kiadó, ISBN963-389-848-X 

• Angelusz Róbert (szerk.) (2004): A társadalmi rétegződés komponensei. Bp., Új Mandátum Kiadó, 

ISBN 963-9494-54-2 

• Anthony Giddens (2008): Szociológia. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 9789633899847 

Ajánlott irodalom: 

• Babbie, Earl. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp., Balassi Kiadó,ISBN 978-963-

506-764-0 

• Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Bp., Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyeslet, 

ISBN 963-463-439-7 

• Kolosi Tamás (2000): A terhes babapiskóta. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 963-389-003-9 

Tantárgy felelőse: Csoba Judit PhD habil., egyetemi tanár, dékánhelyettes 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Állam- és jogtudomány alapjai Kreditszáma: 3 

A tanóratípusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A képzés célja a közösségszervezéshez kapcsolódóan jogi alapismeretek átadása. A hallgatók 

megismerkednek az állam- és jogtudomány alapvető fogalmaival, jelenségeivel, törvényszerűségeivel, részle-

tesen kitérve a jogforrások, a jogrendszer típusai, a különböző jogi formák, a bírósági rendszer, a felelősségi 

alakzatok, a hatalommegosztás bemutatására. Ezt követően körbejárjuk a kulturális jog, munkajog, oktatási jog 

területeit, érintve és feldolgozva a legfontosabb hatályos jogszabályokat. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezéshez kapcsolódóan az alapvető jogszabályokat, a jogi szabályozás sajátossá-

gait. Ismeri a szolgáltatási és intézményrendszeri működés jogi és szervezeti vonatkozásait, a gazdaság, a pénz-

ügy, a menedzsment és a kulturális marketing, a támogatásszervezés alapvető kérdéseit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas arra, hogy használni, alkalmazni, értelmezni tudja a közösségszervezéshez kap-

csolódó kérdések szabályozására vonatkozó alapvető jogforrásokat  

Képességek: Képes szakértően alkalmazni kulturális élet szabályozását célzó jogszabályok szaknyelvét, kife-

jezésrendszerét.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Állam- és jogtudomány alapvető fogalmai, jelenségei, törvényszerűségei 

• Jog, Jogforrás fogalma, Jogszabály 

• A jogrendszer fogalma és tagozódása 

• Felelősség, Hatalommegosztás 

• Szervezeti formák 

• Kulturális jog I., II. 

• Munkajog 

• Foglalkoztatáspolitika jogszabályi háttere 

• Oktatási jog: közoktatás, felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés jogszabályi háttere 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-

tári ellátásról és a közművelődésről (ill. aktuális törvény) 

• H. Szilágyi István – Szabadfalvi József – Szabó Béla – Ződi Zsolt (1998): Bevezetés a jog- és államtu-

dományokba. Miskolc, Bíbor Kiadó, ISBN 963-85387-3-2 

• Kiss Zoltán (2006): A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai. Bp., L’Harmattan, Zsigmond 

Király Főiskola, ISBN 963-9683-35-3  

Ajánlott irodalom: 

• Tóth Ákos (2014): Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon. Bp., Aka-

démiai Kiadó, ISBN 978-963-05-9340-3 

• Váradi László – Várnagy Péter (2001): Kultúra és képzés jogi szabályozása különös tekintettel a felnőt-

tek oktatására-képzésére. Pécs, PTE FEEK Intézet, ISBN 978-963-642-588-3 

• Továbbbi vonatkozó jogszabályok és rendeletek 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Általános menedzsment Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a menedzsment szemléletet, képesek legyenek 

azt a gyakorlatban is alkalmazni. Képesek legyenek arra, hogy önállóan összeállítsák a tanultak alapján egy 

intézmény vagy rendezvény stratégiáját, ez alapján elképzeléseiket meg tudják valósítani. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szolgáltatási és intézményrendszeri működés jogi és szervezeti vonatkozásait, a gazdaság, a 

pénzügy, a menedzsment és a kulturális marketing, a támogatásszervezés alapvető kérdéseit. 

Attitűd/magatartás: Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következménye-

inek. 

Képességek: Képes ifjúsági, képzési és közösségi projektek generálására, az ezekhez szükséges források felku-

tatására, pályázatírásra és projektek menedzselésére. Képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató 

részvételre, irányítás mellett. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• a stratégiai gondolkodás változása;  

• a stratégia és a gazdaság összefüggései; 

• a stratégia készítésének folyamata; 

• a stratégia összeállításához szükséges elemzések;  

• a stratégia értékelésének módszerei;  

• a visszacsatolás rendszere;  

• a fenntarthatóság konkrét lépései; 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Fülöp Gyula (2008): Stratégiai menedzsment. Bp., Perfekt könyvkiadó, ISBN 978-963-394-748-7 

• Roóz József (2007): A menedzsment alapjai. Bp., Perfekt könyvkiadó, ISBN 978-963-394-669-5 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing ismeretek. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN 978-615-

80313-0-1 

Ajánlott irodalom: 

• Balaton Károly –Hortoványi Lilla –Incze Emma –Laczkó Márk –Szabó Zsolt Roland– Tari Ernő 

(2014): Stratégiai menedzsment. Bp., Akadémia Kiadó, ISBN 9789630594745 

• Barakonyi Károly (2002): Stratégiai menedzsment. Bp., Universitas, ISBN 9789631907827 

• Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012): Marketing menedzsment. Bp., Akadémia Kiadó, ISBN 

9789630592512   

Tantárgy felelőse: Szabó József. PhD habi.l, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

  

https://www.libri.hu/szerzok/balaton_karoly.html
https://www.libri.hu/szerzok/hortovanyi_lilla.html
https://www.libri.hu/szerzok/incze_emma.html
https://www.libri.hu/szerzok/laczko_mark.html
https://www.libri.hu/szerzok/szabo_zsolt_roland.html
https://www.libri.hu/szerzok/tari_erno.html
https://bookline.hu/szerzo/philip-kotler/75649
https://bookline.hu/szerzo/kevin-lane-keller/122015
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Tantárgy neve: Szaknyelvi alapok Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, a közösségszervezéshez, közösségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak megis-

merése, illetve a kapcsolódó fogalomrendszerben való jártasság megalapozása. A multidiszciplináris tudomány 

fogalomkészlete jelentős mértékben a rokon társadalomtudományok (andragógia, szociológia, pedagógia, 

pszichológia) szakzsargonjából ered, így ezek megismerése szintén nélkülözhetetlen.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikáció formáit, az 

információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit. Ismeri a közösség-

szervezés, az ifjúságfejlesztés, a humánfejlesztés területén az infokommunikációs technológiák alkalmazásának 

az előnyeit, lehetőségeit és a lehetséges kockázatait (maga is „digitális írástudó”). 

Attitűd/magatartás: Alkalmassá válnak a fogalmakat szakszerűn értelmezni és használni. A magyar nyelvben 

használt fogalomkészlet megismerését követően a szakmát jelentős mértékben uraló angol nyelvű terminusok-

kal ismerkednek meg a résztvevők.    

Képességek: Képes idegen nyelven és az információ- és kommunikációtechnológia eszközeivel hatékonyan 

kapcsolatot teremteni, együttműködni, közösen dolgozni. Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olva-

sására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezé-

seket, és alkalmazza azokat. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösségszervezés és közösségfejlesztés tudomány-rendszertani helye 

• Az interdiszciplináris tudomány fogalmi rendszere 

• A fogalmak értelmezése 

• A közösségszervezés és közösségfejlesztés nemzetközi fogalomrendszere, különös tekintettel az angol 

nyelvben használt terminológiára    

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási- és képzési lexikon. 

Bp., Szaktudás Kiadó Ház Zrt., ISBN 9789639422605 

• Boudon, Raymond– Besnard, Philippe – Cherkaoui, Mohamed– Lécuyer, Bernard-Pierre (eds.) 

(1999): Szociológiai lexikon. Bp., Corvina Kiadó, ISBN 9631344266 

• Péterfi Ferenc (1999): A közösségfejlesztés meghatározásai. Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) 

www.kka.hu. (Kézirat) 

Ajánlott irodalom: 

• Anheier, Helmut K.– Toepler, Stefan – List, Regina (eds.) (2010): International Encycplopedia of 

Civil Society. New York, USA, Springer Science+ Business Media, ISBN 978-0-387-93994-0 

• Smelser, Neil J.– Baltes, Paul B. (eds.) (2001): International Encyclopedia of theSocial and Behavio-

ralSciences, Online book. ISBN 978-0-08-043076-8 

• Tuijnman, Albert C. (2002): International Encyclopedia of Adult Education and Training. Oxford, 

New York, Tokyo, Elsevier Publishing, ISBN 978-0080423050  

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

 

http://www.kka.hu/
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A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek  

Művelődéselmélet és –történet, közművelődés tantárgyi blokk tantárgyai 

 

Tantárgy neve: Művelődésfilozófia Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: Filozófiatörténet 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy a művelődés- és kultúratudomány elméleti megalapozását tűzi ki céljául. A hallgatók 

megismerik a terület releváns filozófiai rendszereit, klasszikus, modern és posztmodern irányzatait, betekintést 

nyernek a terület értelmezési kereteit meghatározó diskurzusokba, az eltérő értelmezések között megfigyelhető 

vitákba. Megismerik a terület alapfogalmait, emellett megismerkednek az alkalmazott civilizációelmélet főbb for-

mációival is. A kurzus az elméleti megalapozás megismertetését folyamatosan igyekszik a mindennapi kulturális 

tapasztalat alkalmazott filozófiai terébe is konvertálni. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a művelődésfilozófia meghatározó klasszikus, modern és posztmodern diskurzusait, széles körű 

ismeretekkel rendelkezik a kultúraelmélet filozófia irányzatairól. Ismeri a művelődésfilozófia főbb paradigmáit. 

Ismeri a művelődésfilozófiai gondolkodás alapvető fontosságú fogalmait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a művelődéselméleti vitákban való értő részvételre, elkötelezett az elméleti interp-

retációk alkalmazása iránt, nyitott a szakmai önfejlesztésre. A művelődésfilozófia rendszerek összehasonlító 

elemzéséhez szükséges kritikai attitűd jellemzi.  

Képességek: Képes tájékozódni a művelődésfilozófiai vitákban, képes az ezekben felmerülő érvrendszereket ér-

telmezni, képes önálló álláspontot kialakítani. Képes a művelődés gyakorlati világában felismerni és azonosítani 

az értékszempontú meghatározottságokat. Értelmezési kereteit képes folyamatosan kontrollálni, elemző pozícióját 

tudatosítani. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A művelődésfilozófia sajátosságai, a művelődés filozófiájának története (klasszikus és modern koncep-

ciók.) 

•  A kultúra, a műveltség és a civilizáció fogalmai, paradigmatikus értelmezései.  

• A kultúra és a művelődés társadalmi, lélektani, antropológiai kérdései: perszonális és szociális összete-

vők a művelődés értelmezésében, kulturális emlékezet, eszmények és értékek létezési módjai. 

• A kulturális javak létezése, létrejötte, szerepe az emberi világban. Objektiváció-elméletek. Kulturális 

transzformációk, kultúraközvetítés, művelődés. A kulturális javak differenciálódása (kultúra típusok, 

szubkultúrák filozófiai kontextusai) 

• Civilizációelméletek – az emberi világ mint védőeszköz (szabadidő-elméletek, játék-értelmezések, tö-

megkultúra-elméletek). 

• A kommunikáció művelődésfilozófiai problémái, a globalizáció kihívásai, a kultúraközvetítés ipari mo-

dellje és technicizálódása. Napjaink vitái, posztmodern kísérletek a művelődésfilozófiában. Poszthumán 

kilátások? 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Adorno, Theodor W. – Horkheimer, Max (2011): A felvilágosodás dialektikája. Bp., Atlantisz Kiadó, 

ISBN 9789639777149 

• Bertrand, Russel (2004): A nyugati filozófia története. Bp., Göncöl Kiadó, ISBN 9789639183483 

• Maróti Andor (2005): Sokszemszögből a kultúráról. Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában. 

Bp., Trefort Kiadó, ISBN 9634463134 

Ajánlott irodalom: 

• Fukuyama, Francis (2014): A történelem vége és az utolsó ember. Bp.,Európa Kiadó, ISBN 9630795739 

• Hankiss Elemér (2016): Az emberi kaland: egy civilizáció-elmélet vázlata. Bp., Helikon Kiadó, ISBN 

9789632276410 

• Huntington, Samuel P. (2015): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Bp., Európa Ki-

adó, ISBN 9630795722 
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Tantárgy felelőse: Dr. Fenyő Imre PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  



12 

Tantárgy neve: Magyar és egyetemes művelődéstörténet I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a magyar és általában az európai művelődéstörténet IX-XVII. 

századi történetét megismerjék, az egyes korok eszme-, kultúr-, társadalom- és művészettörténeti jelenségeit ér-

teni és értelmezni tudják. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a középkor, a reneszánsz és a reformáció korának főbb jellemvonásait, az egyes szellemi, művészeti 

irányzatokat, a természeti viszonyokat. Tájékozott az egyes korszakok társadalmát és az egyes rétegek műveltsé-

gét illetően.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas arra, hogy a történeti jelenségeket értelmezze, pozitív attitűddel rendelkezik a tör-

téneti szemléletmód iránt. 

Képességek: Képes megmagyarázni a társadalmi jelenségeket, megérteni a szellemi és a kulturális folyamatokat, 

felismerni és korszakolni a főbb műalkotásokat.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A művelődéstörténet mint tudományos diszciplína  

• A középkor: általános jellemzők, természeti viszonyok,  

• Szellemi élet a középkorban 

• Társadalom és életmód a középkorban 

• A román és a gótikus művészet 

• A reneszánsz kora: általános jellemzők, természeti viszonyok,  

• Humanista műveltség 

• Társadalom és életmód a reneszánsz korában 

• A reneszánsz művészet 

• A reformáció és ellenreformáció kora: általános jellemzők, természeti viszonyok,  

• Szellemi élet a reformáció korában 

• Társadalom és életmód a reformáció korában 

• A manierizmus és a barokk művészet 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• B. GelencsérKatalin (szerk.) (1998): Művelődéstörténet I–II. Tanulmányok és kronológia a magyar nép 

művelődésének, életmódjának és mentalitásának történetéből. Bp., Mikszáth Kiadó,ISBN 963-9126-18-

7 

• Gradvohl Edina – Jászberényi József (2007): Európai művelődéstörténet. Bp., L’Harmattan, ZSKF, 

ISBN 978-963-236-027-0 

• Kósa László (szerk.) (2006): Magyar művelődéstörténet. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 963-389-764-5 

Ajánlott irodalom: 

• Lederer Emma (2007): Egyetemes művelődéstörténet. Bp.,Holnap Kiadó,ISBN978-963-346-320-8 

• Péter Katalin (1995): Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kez-

dődő másfél évszázadból. (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 8.) Bp., Ráday Gyűjtemény, ISBN 963-

8299-01-0 

• Rabb Péter: Természeti viszonyok a középkori Kárpát-medencében. In: 

http://www.agr.unideb.hu/~nyrita/cucc/tajtortenet2.pdf. (Letöltés ideje: 2016.09.02.) 

• R.  Várkonyi Ágnes (szerk.) (1987): Magyar reneszánsz udvari kultúra. Bp., Gondolat Kiadó, ISBN 963-

281-796-6 

• Szabó Attila (2005): Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig. Győr, Veritas, ISBN 963-

9190-24-1 

Tantárgy felelőse: Rébay Magdolna PhD habil, egyetemi docens 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Magyar és egyetemes művelődéstörténet II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek:Magyar és egyetemes művelődéstörténet I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a magyar és általában az európai művelődéstörténet XVIII-

XX. századi történetét megismerjék, az egyes korok eszme-, kultúr-, társadalom- és művészettörténeti jelen-

ségeit érteni és értelmezni tudják.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a felvilágosodás kora, valamint a XIX. és a XX. század főbb jellemvonásait, az egyes szellemi, 

művészeti irányzatokat, a természeti viszonyokat. Tájékozott az egyes korszakok társadalmát és az egyes ré-

tegek műveltségét illetően.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas arra, hogy a történeti jelenségeket értelmezze, pozitív attitűddel rendelkezik a 

történeti szemléletmód iránt.  

Képességek: Képes megmagyarázni a társadalmi jelenségeket, megérteni a szellemi és a kulturális folyamato-

kat, felismerni és korszakolni a főbb műalkotásokat.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A felvilágosodás kora: általános jellemzők, természeti viszonyok  

• Társadalom és életmód a felvilágosodás korában 

• A klasszicizmus 

• Szellemi élet a felvilágosodás korában  

• XIX. század: általános jellemzők, természeti viszonyok 

• Társadalom és életmód a XIX. században 

• A romantikától az impresszionizmusig  

• Szellemi élet a XIX. században 

• XX. század: általános jellemzők,  természeti viszonyok 

• Társadalom és életmód a XX. században  

• A XX. század művészete 

• Szellemi élet a XX. században 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• GradvohlEdina – Jászberényi József (2007): Európai művelődéstörténet. Bp., L’Harmattan, ZSKF, 

ISBN 978-963-236-027-0 

• Kósa László (szerk.) (2006): Magyar művelődéstörténet. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 963-389-764-5 

• Lederer Emma (2007): Egyetemes művelődéstörténet. Bp.,Holnap Kiadó,ISBN978-963-346-320-8 

Ajánlott irodalom: 

• Laczkó Miklós (szerk.) (1994): A tudománytól a tömegkultúráig. Művelődéstörténeti tanulmányok 

1890–1945. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 14.) Bp., MTA Történettudományi In-

tézet, ISBN 963-8312-20-3 

• Rajkó Andrea – S. Nagy Katalin (2009-2010): Művészettörténet I–II. Bp., Typotex, ISBN 978-963-

279-075-6, 978-963-279-292-7 

• Szabó Attila (2005): Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig. Győr, Veritas, ISBN 

963-9190-24-1 

• Vermes Gábor (2011): Kulturális változások sodrában. Magyarország 1711 és 1848 között. Bp., Ba-

lassi Kiadó, ISBN 978-963-506-859-3. 

• Vonyó József (szerk.) (2003): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19–20. században. Pécs, 

MTT –Pro Pannonia, ISBN 963-9498-10-6 

Tantárgy felelőse: Rébay Magdolna PhD habil, egyetemi docens 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Demográfia, társadalomstatisztika Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:hogy a hallgatók megismerkedjenek a demográfia és a társadalomstatisztika alapvető fogal-

maival, forrásaival, s képet kapjanak a világ, Európa és Magyarország népességének alapvető demográfiai fo-

lyamatairól, illetve a demográfiai folyamatokat befolyásoló legfontosabb tényezőkről.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Az egyes témák esetén a hallgatók megismerkednek a témához kapcsolódó elméletekkel és kutatási 

módszerekkel, az érintett téma kulcsfogalmaival, legfőbb összefüggéseivel, illetve a főbb nemzetközi és hazai 

trendekkel és kutatásokkal.  

Attitűd/magatartás: A hallgatók az elsajátított ismeretek és készségek alapján alkalmasak a demográfiai folya-

matok elemzésére, összefüggések feltárására és a rendszerszemléletű gondolkodás módszerének alapszintű al-

kalmazására. 

Képességek: Az egyes témaköröket tanulmányozva a hallgatók képessé válnak a demográfiai folyamatok értő 

követésére, a demográfiai jelenségek sajátosságinak feltárására, azonosítására, a tanult elemzési módszerek 

alapszintű alkalmazására. Az adatok és folyamatok közös áttekintése fejleszti a hallgatók elemzőkészségét és 

a statisztikai adatokban való olvasás képességét. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A demográfia, társadalomstatisztika fogalma, forrásai.  

• Demográfiai elméletek.  

• A világ népessége alakulásának főbb tendenciái. 

• Magyarország népessége, a magyar népesség szerkezete és jövője.  

• Háztartás, család, családfejlődés, együttélési formák változása.  

• A gyermekvállalás és az azt befolyásoló tényezők.  

• Egészségmagatartás és halandóság, egészségstatisztika. 

• A foglalkoztatás és munkanélküliség statisztikája.  

• A jövedelmi viszonyok statisztikája, szegénység.  

• Oktatás és kultúra.  

• Területi statisztikák 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelezőirodalom 

• Gábos András – Kopasz Marianna (2008): Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai 

Unióban. In: Kolosi Tamás –Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 131-147.p., ISSN 1216-

6561 

• Giczi Johanna (2011): A családpolitika társadalmi hatásai. Bp., TÁRKI. Online kéz-

irat.http://workcaresynergies.eu/wp-content/uploads/2010/11/hu/WCS_TARKI_DM2_HU.pdf 

• S. Molnár Edit (2010): Párkapcsolat létesítését / megszüntetését érintő magatartási normák változásá-

nak megfigyelése. Demográfia 2-3.sz. 234-275.p.,ISSN0011-8249 

Ajánlott irodalom: 

• Dupcsik Csaba – Tóth Olga (2008): Feminizmus helyett familizmus. Demográfia 4.sz. 307-328.p., 

ISSN 0011-8249 

• Durst Judit (2007): Több a kára, mint a haszna: születésszabályozás a „gettóban”. Demográfia,1.sz. 

74-103.p.,ISSN0011-8249 

• Gödri Irén – Tóth Erzsébet Fanni (2010): Magyarország, Románia és Szlovákia kivándorlási folyama-

tai a rendszerváltozások után – eltérések és hasonlóságok. Demográfia 2-3.sz. 157-204.p., ISSN 0011-

8249 

• Kemény István (2004): A magyarországi cigány népesség demográfiája. Demográfia, 3-4.sz.: 335-

345.p.,ISSN0011-8249 

Tantárgy felelőse: Csoba Judit PhD habil., egyetemi tanár, dékánhelyettes 

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-810/publikaciok/tpubl_a_810.pdf
http://workcaresynergies.eu/wp-content/uploads/2010/11/hu/WCS_TARKI_DM2_HU.pdf
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa:előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév):3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikációs folyamatokat leíró elméle-

teket, illetve a kommunikációhoz kötődő fogalmakat, a kommunikációs tényezőket, valamint azok működési 

folyamatait. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a tudományág fogalomrendszerét; a modern kommunikációs elméletek legkiemelkedőbb, legje-

lentősebb eredményeit, a társadalmi és a mindennapi kommunikáció alapvonalat; a kommunikáció dinamikáját, 

folyamatát; a különféle kommunikációs módszereket és technikákat; a hatékony kommunikáció alapjait, prob-

lémamegoldó és konfliktuskezelő eszközeit.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas a kommunikációs képességeit a hatékony interakció szolgálatába állítani. 

Képességek: Képes hatékonyan alkalmazni a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeit, a különféle 

kommunikációs formák sajátosságait felismeri; a kommunikációs zavarokat felismeri; képes a hatékony sze-

mélyes és csoportközi kommunikációra; képes az információs technológia szóbeli és írásbeli eszközeinek al-

kalmazására, a tömegkommunikációban alkalmazott manipulációs eszközök felismerésére, és a médiatartalom 

kritikus szemléletére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kommunikációelmélet alapfogalmai, típusai, verbális és nonverbális formái 

• A kommunikáció hatásmechanizmusai (befolyásolás, agitáció, reklám, propaganda) 

• Az információs technológia szóbeli és írásbeli eszközei 

• A kommunikáció zavarai, problémamegoldó és konfliktuskezelő módszerei 

• A tömegkommunikáció általános jellemzői  

• A tömegkommunikációs eszközök és főbb jellemzőik 

• A kommunikáció és a kultúra kapcsolata 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Buda Béla (2001): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp., Animula Kiadó, ISBN 

963-8089-77-6  

• McQuail, Denis (2015): A tömegkommunikáció elmélete. Bp., WoltersKluwer Kiadó, ISBN 978-963-

295-517-9 

• Róka Jolán (2010): Kommunikációelméleti alapismeretek. Bp., BKF, ISBN 978-963-637-323-8 

Ajánlott irodalom:  

• Berne, Eric (2013): Emberi játszmák. Bp., Háttér Kiadó, ISBN 978-615-5124-08-2  

• Bokor József – Szabó Tibor (2003): A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Békéscsaba, Booklands, 

ISBN 963 210 014 X 

• Horányi Özséb (szerk.) (2003): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Bp., General Press Ki-

adó, ISBN 9639459046  

• McLuhan, Marshall (2001): A Gutenberg-galaxis. Bp., Trezor Kiadó, ISBN 963-9088-55-2 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve: Bevezetés a kulturális antropológiába Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium  

A tantárgy tantervi helye (félév): 3.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A bevezető kurzus célja, hogy megismertessen a különböző kultúráról vallott felfogásokkal, be-

mutassa azokat a részterületeket, az egyéni életúttól kezdve a társadalom legfelsőbb szintű szerveződéséig, ame-

lyekkel a hallgatók későbbi tanulmányaik során részletesen is foglalkozni fognak. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Az átfogó témákat tárgyaló előadások azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kulturális 

antropológia alapfogalmaival, kérdésfelvetéseivel, problémalátásával, módszereivel.  

Attitűd/magatartás: A kurzus révén alkalmassá válhatnak a hallgatók a saját és idegen társadalmakban zajló fo-

lyamatok kulturális eredőinek tudatosítására, új szempontú értelmezésére.  

Képességek:A kurzus segíti a hallgatókat a más kulturális platformon állókkal való kontaktusteremtésben, vala-

mint az eltérő kulturális mintákból adódó problémák megértésében és átgondolt kezelésében.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az antropológia fogalma, helye a tudományok rendszerében.  

• A saját társadalom antropológiai kutatása.  

• Elmélet és módszer a kulturális antropológiában.  

• Antropológia kultúrafogalmak.  

• Az antropológiai terepmunka lényege 

• Gazdasági rendszerek.  

• Politikai rendszerek. 

• A társadalmi kapcsolatok rendszere.  

• Rokonsági rendszerek. 

• Kultúra és világkép.  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Bausinger, Hermann (1990): "Párhuzamos különidejűségek" (A néprajztól az empirikus kultúratudomá-

nyig). Ethnographia. 100. (1-4) 24-36.p., ISSN 0014-1798 

• Bodrogi Tibor (1997): Mesterségek, társadalmak születése. Bp., Fekete Sas, 247-331.p., 

ISBN9638254254 

• Hollós Marida (1995): Bevezetés a kulturális antropológiába. Bp., ELTE BTK Kulturális Antropológia, 

ISBN 9634633684 

• Kunt Ernő (1993): Az antropológia keresése. Valóság. 36. 4.sz. 73-88.p. ISSN 0324-7228 

• Leach, Edmund (1996): Szociálantropológia. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 9633791960 

Ajánlott irodalom: 

• Burke, Peter (1991): A népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., Hajnal István Kör –Századvég, ISBN 

963-7911-16-2 

• Descola, Philippe-Lenclud, Gérard-Severi, Carlo-Taylor, Anne Christine (1994): A kulturális antropo-

lógia eszméi. Bp., Századvég Kiadó,ISBN 963-379-028-X 

• Eriksen, Tomas Hylland (2006): Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. 

Társadalomtudományi Könyvtár Új Folyam. Bp., Gondolat Kiadó, ISBN 9789639610125 

Tantárgy felelőse: Lovas Kiss Antal PhD habil, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A kultúraelmélet alapjai Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A kurzus folyamatában a hallgató ismerkedjen meg a kultúraelmélet alapvető fogalmaival, a 

fogalmak – az emberiség fejlődésének történeti fázisaival összefüggő- változásaival, a változásokat előidéző je-

lenségekkel, hatásokkal, áttekintése legyen az ember-fejlődés és történelem egészéről, s lényegi ismerete a ré-

szekről, összefüggésekről, reflektáljon a magyar kultúra-felfogások folyamatára is. Összegezze a korábbi tanul-

mányok ember-ismereteit, alapot adjon a kultúratudományok szemléletéhez, legyen áttekintése a kultúraelméleti 

szakirodalomról. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kultúra, civilizáció és fejlődése, egyes kultúrkörök tudományos igényű rendszerben látása, a fogalmak 

pontos használata 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a változó kultúra-tartalmak elfogadására, a különféle kultúrák elfogadására, a más-

ság tolerálására, nyitottság az interkulturális hatások értékelésére, elfogadására, negatív előítélet mentesség 

Képességek: Képes a tudományos egzakt gondolkodás fokán a tanult fogalmakat használni, új szakszerű fogalmak 

tartalmát megismerni és azokat alkotni.   

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

•  Ember-kultúra-civilizáció: A természeti terek és erőforrások bekebelezése. A globalizáció útja. 

•  A „culturaanimi”-től a sokpólusú civilizációig 

• A felvilágosodás kultúrafogalma Európában. 

• A magyar felvilágosodás. „Culturahominis, civilisatio”Kultúra, műveltség, civilizáció. 

(Bessenyei György, Széchenyi István, Verseghy Ferenc) 

• Magyar kultúra-definíciók a XX-XXI. században 

• Kultúrák az idő országútján: találkozások, egymásra hatás, reform és modernizáció a XIX-XX.század-

ban. 

• Kultúrák harca, világkonfliktusok 

• A globalizáció kiteljesedése: út az egységes civilizáció és kultúra felé? 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Friedel, Egon l (1998): Az újkori kultúra története I-II. Bp., Holnap Kiadó, ISBN 963-346-206-1 

• Huntington, Samuel P. (2015): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Bp., Európa 

Könyvkiadó, ISBN 9630795722 

• Maróti Andor (2005): Sok szemszögből a kultúráról. Bp., Trefort kiadó, ISBN 9634463134 

Ajánlott irodalom: 

• Bujdosó Dezső (1999): Német kultúraelméleti tanulmányok I-III. Bp., Tankönyvkiadó, ISBN 963-7929-

61-4 

• Fukuyama, Francis (2014): A történelem vége és az utolsó ember. Bp., Európa Kiadó, ISBN 

9789630795739 

• Halász László (szerk.) (1985): Vége a Gutenberg–galaxisnak?.Bp., Gondolat Kiadó,ISBN9632815092 

• Soós Pál (2000): Művelődés, politika, tudomány. Nyíregyháza, Stúdium Verlag, ISBN 9637988 88 2 

Tantárgy felelőse: Sári Mihály PhD habil, ny. főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: Kulturális szakigazgatás és jog Kreditszáma:3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A félév folyamán a hallgatók megismerkednek az állam kulturális életben betöltött szerepé-

vel, a kulturális közigazgatás szabályaival, a kulturális jogok sajátosságaival, ezen kérdések hazai jogi hátte-

rével az Alkotmányban és az egyes jogszabályokban. 

Részletesen körbejárjuk a közgyűjteményekre vonatkozó jogi szabályozás hazai alakulását: könyvtárra, levél-

tárra, muzeális intézményekre vonatkozó szabályok ismertetése során. Feldolgozzuk a nonprofit szervezetekre 

vonatkozó legfontosabb szabályokat. Külön foglalkozunk az ifjúságpolitika, ifjúságszervezés, közösségfej-

lesztés jogi hátterének elemzésével is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika, 

a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén működő állami, önkormányzati, egyházi, vállalkozói, civil 

és nonprofit szervezetek, intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabá-

lyozását.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas saját szakterülete/szaktudománya kritikai megközelítésének megértésére. Átlátja 

szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problémák kutatáson ala-

puló megoldása iránt. 

Képességek: Képes szakértően alkalmazni kulturális élet szabályozását célzó jogszabályok szaknyelvét, kife-

jezésrendszerét. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az állam kulturális szerepe: funkciók, tevékenységfajták, kulturális jogok 

• A kulturális igazgatás alapvető szabályai, területei 

• A közművelődés igazgatása 

• A közgyűjtemények szabályai 

• Könyvtárak működésére vonatkozó jogi háttér 

• Levéltárak működésére vonatkozó jogi háttér 

• Muzeális intézmények működésére vonatkozó jogi háttér 

• Ifjúságszervezés, közösségfejlesztés legfontosabb szabályai 

• A kulturális örökség védelme  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről   

• 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 

• Völgyesi Levente (2010): Kulturális örökségvédelmi jog Magyarországon. Műemlékek, régészet, 

műtárgyak a hazai és nemzetközi szabályozás tükrében. Bp., Rejtjel Kiadó, ISBN 978-963-7255-78- 

6 

Ajánlott irodalom: 

• 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről   

• 5/2015. (I. 22.) EMMI r. a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 

• Takács Albert (2000): A kultúra igazgatása. Bp., Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazga-

tási Egyetem Államigazgatási Kar, ISBN2-06-00-00-005 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó Irma PhD, ny. közművelődési szakértő 

  



22 

Tantárgy neve: Európa tanulmányok Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy fő célja az, hogy a hallgatók ismerjék az európai integrációs folyamat legfontosabb 

lépéseit, az Uniós döntések következményeit és ezek politikai, gazdasági, társadalmi hatásait. Másfelől fon-

tosnak tartjuk az intézményrendszer felépítésének, illetve működésének ismeretét is.    Fontosnak tartjuk to-

vábbá azt is, hogy a hallgatók az utóbbi időszak fejleményeivel (brexit, migráció, fejlesztéspolitika későbbi 

átalakítása stb.), ezek hatásával is tisztában legyenek. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az európai integráció főbb lépéseit, az Unió döntéseinek politikai, gazdasági, társadalmi követ-

kezményeit. Megismerik az intézményrendszer felépítését, illetve az intézményrendszer működését is.  

Ismeri a közművelődés, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó, valamint a felnőttképzési szervezetek, magyar-

országi, határon túli és uniós intézmények rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet fejlődésének tár-

sadalmi, gazdasági környezettel való összefüggéseit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas Az Unióban zajló politikai, gazdasági, társadalmi folyamatok megértésére. Al-

kalmassá válnak a döntési mechanizmusok és ezek következményeink interpretálására.       

Képességek: A megszerzett ismeretek birtokában képes az Unió működését értően elemezni, az aktuális és a 

közelmúlt politikai döntéseit, ezek várható gazdasági, társadalmi, politikai következményeit saját maga (és 

környezete számára) interpretálni.    

Rendelkezik munkája során társadalmi érzékenységgel, a globális értékek lokális alkalmazásának képességei-

vel. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az integráció előzményei, kialakulásának szükségessé 

• Az integráció folyamata kezdetektől napjainkig  

• Az intézményrendszer  

• Szakpolitikák és ezek működése 

• Válság és/vagy megújulás 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Farkas Beáta – Várnay Ernő (2011): Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged, JATE 

Press, ISBN3-540-63367-7 

• Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. Bp., .hvgorac Lap és Könyvkiadó Kft., ISBN 

9789632581293 

• Szűcs Tamás – Kende Tamás (2011): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Bp., Complex Kiadó, 

ISBN 9789632952086 

Ajánlott irodalom: 

• Ágh Attila (2006): Magyarország az Európai Unióban. Bp., Századvég Kiadó, ISBN 9799637340191 

• Európai Tükör (ISSN: 1587-4729) és az Európai Szemle (ISSN 0866-0085) folyóiratok korábbi szá-

maiból releváns cikkek, tanulmányok   

• Middelaar, Luuk van (2010): Valahogy Európába – örökös átkelés. Bp., Typotex, ISBN: 978-963-

2794-24-2 

• A kötelező és ajánlott irodalmat, az aktuális ismereteket, információkat tartalmazó alábbi honlapok 

tovább gazdagítják: 

Az Európai Unió hivatalos portálja: http://europa.eu/index_hu.htm 

Az Európai Bizottság magyarországi képviselete: http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm 

Az Európai Unió joganyagainak honlapja: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

http://europa.eu/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
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Közösségi fejlesztés tantárgyi blokk tantárgyai 

 
 

Tantárgy neve: Közösségfejlesztés I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév):1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A közösségfejlesztés hazai kettős értelmezésének: a települések komplex társadalmi-közösségi 

fejlesztése és a kiscsoportok fejlesztése alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségfejlesztés történeti és szakmai alapjait. Részleteiben is tisztában van a közösségfej-

lesztés módszertanával, annak alkalmazási lehetőségeivel, etikájával. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségek felmérésére, fejlesztési stratégiák kidolgozására, épít a közösségben 

rejlő nyilvánvaló és lappangó erőforrásokra. Humánus, közösségi alapú szemléletmóddal rendelkezik, fejlődik 

közösségi tudata. Felelősséget vállal a rábízott csoportokért és közösségekért. 

Képességek: Képes közösségek felmérésének, fejlesztésének tervét elkészíteni, ennek érdekében együttműkö-

déseket generálni. Ehhez kapcsolódóan képes közösségi elvekre és szükségletekre épülő folyamatokat és fej-

lesztéseket kezdeményezni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösségfejlesztés története 

• A közösségfejlesztés mint szakma ismérvei, etikája 

• A közösségfejlesztés módszertani alapjai 

• A közösségfejlesztés együttműködést segítő módszerei 

• A közösségfejlesztés aktivizáló módszerei 

• A közösségfejlesztés helyi nyilvánosságot fejlesztő módszerei 

• A közösségfejlesztés településfelmérő módszerei 

• A közösségfejlesztés gazdaságfejlesztő módszerei 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabb ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Juhász Erika (2003): A közösségfejlesztés történetének vázlata. In: Éles Csaba (szerk.): Nézőpontok 

és látleletek. [ActaAndragogiaeetCulturae sorozat 20. szám.] Debrecen, DE, 165-180. p., ISSN 0209-

9608 

• Molnár Aranka (2015): Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában. Bp., Közösségfejlesztők 

Egyesülete, ISBN 978-963-87586-4-4 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel: a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatá-

nak elmélete. Bp., Hilscher Egyesület, ISBN 978-963-08-0606-0 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (szerk.) (2014): Közösségi művelődés, közösségi tanulás. [ActaAndragogiaeetCulturae 

sorozat 26. szám.] Debrecen, DE, ISBN 978-963-473-766-7 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., MMI, ISBN 963-651-439-9 

• Közösségfejlesztők Egyesülete honlapján elérhető tanulmányok: www.kofe.hu 

• Parola elektronikus folyóirat számai: www.adattar.net/parola 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  

http://www.kofe.hu/
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Tantárgy neve: Közösségfejlesztés II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlatijegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):2. 

Előtanulmányi feltételek:Közösségfejlesztés I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A közösségfejlesztés módszertanához köthető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, a 

hallgatók alkalmassá tétele a közösségi beavatkozásra. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri részleteiben a közösségfejlesztés módszertanát, annak alkalmazási lehetőségeit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségek felmérésére, fejlesztési stratégiák kidolgozására, épít a közösségben 

rejlő nyilvánvaló és lappangó erőforrásokra. Humánus, közösségi alapú szemléletmóddal rendelkezik, fejlődik 

közösségi tudata. Felelősséget vállal a rábízott csoportokért és közösségekért. 

Képességek: Képes közösségek felmérésének, fejlesztésének tervét elkészíteni, ennek érdekében együttműkö-

déseket generálni, közösségi beavatkozást kezdeményezni és végigvinni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösségfejlesztés főbb módszereinek alkalmazási terepei 

• A közösségi beavatkozás modellje 

• A közösségi tervezés módszertana 

• Egy település közösségi tervezési alapjainak elkészítése kiscsoportokban 

• Terepmunka települési közösségben: közösségi felmérés készítése, közösségi akció kezdeményezése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Bodor Tamás (2014): Ifjúsági közösségfejlesztés. Székesfehérvár, Enigma Kiadó, ISBN 978-963-

89941-5-8 

• Sadan, Elisheva (2011): Közösségi tervezés és empowerment. Bp., ELTE TÁTK, Kéziratos fordítás 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel: a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatá-

nak elmélete. Bp., Hilscher Egyesület, ISBN 978-963-08-0606-0 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (szerk.) (2014): Közösségi művelődés, közösségi tanulás. [ActaAndragogiaeetCulturae 

sorozat 26. szám.] Debrecen, DE, ISBN 978-963-473-766-7 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., MMI, ISBN 963-651-439-9 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (1991): Település, közösség, fejlesztés. Bp., OKI, ISBN 963-651-

379-1 

• Közösségfejlesztők Egyesülete honlapján elérhető tanulmányok: www.kofe.hu 

• Parola elektronikus folyóirat számai: www.adattar.net/parola 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó Barbara Éva, doktorandusz 

 

  

http://www.kofe.hu/
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Tantárgy neve: Lokális társadalomismeret I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév):3. 

Előtanulmányi feltételek:Közösségfejlesztés I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a lokalitás és a helyi társadalom fogalmát, 

kialakulását, a lokális társadalomelmélet hagyományos és modern irányzatait. A félév során a hallgatók meg-

ismerik a helyi társadalom jellemző jegyeit, metszetit. A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a modern társa-

dalom-földrajzi elméleteket, irányzatokat 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a helyi társadalom, a lokalitás fogalmát; a helyi társadalom metszeteit; a város fogalmát, kiala-

kulásának történetét; az urbanizáció folyamatát; a különböző városszerkezeti modelleket; a különböző falutí-

pusokat, azok jellemzőit, a társadalmi tervezés gyakorlatát. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a lokális politikai részvételhez kötődő kompetenciákat és a társadalom 

rendszerszemléletű látásmódját. 

Képességek: Képes az egyes városszerkezeti modellek és falutípusok megkülönböztetésére; a helyi társadalom 

elhelyezésére a nagytársadalom és mikrovilágok között; saját környezetének, településének működési elvének 

megértésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A lokalitás és a helyi társadalom fogalma, kialakulása 

• A helyi társadalom jellemző jegyei és metszetei 

• A magyar falu és a falutipológiák 

• A város fogalma, jellemzői és kialakulása, különös tekintettel az urbanizációra 

• A település fogalma és fejlődésének tényezői 

• Társadalmi szükségletek és lehetőségek 

• Társadalmi tervezés modelljei 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Letenyei László (szerk.) (2006): Településkutatás. Bp., Új Mandátum, ISBN 963 0606 24 0 

• Sári Mihály (1997): Város és művelődése. Debrecen, KLTE, ISBN 963-472-217-2 

• Süli-Zakar István (szerk.) (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Budapest-Pécs, Dialógus-

Campus Kiadó, ISBN 963-9310-70-0 

Ajánlott irodalom: 

• Beluszky Pál (2003): Magyarország településföldrajza. Általános rész. Budapest – Pécs, Dialógus 

Campus Kiadó, ISBN 963-9542-01-6 

• Juhász Erika (szerk.) (2003): A román közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdú-Bihar 

megye román nemzetiségiek által lakott településein. [Módszertani füzetek 4.] Debrecen, Kölcsey Fe-

renc Megyei Közművelődési Intézet, ISSN 1588-323X 

• Juhász Erika (szerk.) (2005): A roma közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdúszovát 

településen. [Módszertani füzetek 7.] Debrecen, Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet, ISSN 

1588-323X 

• Parola elektronikus folyóirat számai: www.adattar.net/parola 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: A közösségi nevelés módszertana Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tárgy célja a közösség mint explicit vagy implicit nevelő közeg bemutatása, valamint a nevelői, nevelődési 

folyamat lehetséges módszereinek megismertetése. A gyakorlatközpontú megközelítésben a közösségek lehet-

séges nevelő folyamatait, hatásait tekintik át. A kurzus célja az együttműködő közösségek kialakításának felté-

teléül szolgáló kompetenciák kialakítása és fejlesztése, nevelési célzatú közösségi programok szervezésének 

elsajátítása, megfelelő módszertani jártasság kíséretében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a kul-

túra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, a 

közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. 

Attitűd/magatartás: Felismeri és értékeli a közösségi kohézió fontosságát. Kívánatosnak tartja a közösség szá-

mára fontos kompetenciák (kommunikációs készség, empátia, együttműködési képesség stb.) kialakítását és 

fejlesztését. 

Képességek: Képessé válik közösséget formáló és erősítő programok szervezésre, képes a közösség tagjainak 

társas kompetenciáinak fejlesztésére módszertani jártasságának köszönhetően. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösség szerepe a szocializáció folyamatában 

• Az egyén helye a közösségi nevelésben 

• A közösségi nevelés és az intézmények kapcsolata 

• Közösségi tevékenységek módszertára 

• Tehetséggondozáshoz szükséges kompetenciafejlesztés 

• A családi életre nevelés kérdései 

• Az önkéntesség és a társadalmi tevékenység  

• Közösségi nevelés módszerei és az értékelés 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Fenyő D. György (2004): A közösségi nevelésről – a 21. század elején. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): 

Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. Bp., OKI – Dinasztia Tankönyvkiadó, 137–151. p., 

ISBN 9636573352 

• Füzesi Zsuzsanna –Tistyán László (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Bp., 

Országos Egészségfejlesztési Intézet, ISBN 963 86595 6 4 

• Mérei Ferenc (2006): Közösségek rejtett hálózata. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 963-389-458-1 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel: a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatá-

nak elmélete. Bp., Hilscher Szociálpolitikai Egyesület, ISBN 978 963 08 0606 0 

Ajánlott irodalom: 

• Balogh László (2004). Iskolai tehetséggondozás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, ISBN 978 963 

318 080 8 

• Bodó Márton - Kamp Alfréd - Kormos József (szerk.) (2011): Társ-program: iskolai közösségi szol-

gálat. Bp., Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága, ISBN 978-963-89179-

6-6 

• Komlósi Piroska (szerk.) (2014): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Bp., Károli Gáspár 

Református Egyetem – L’HarmattanKiadó,ISBN 978-963-236-677-7 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A közösségszervezés módszertana Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja a közösségszervezés különböző módszereinek megismertetése. A közösségszervezés fogalmi 

alapjaitól a gyakorlati megvalósításán át jutunk el a módszerek részletes ismertetéséig, bemutatatásig olyan 

módon, hogy azok a különböző társadalmi csoportokban, különböző társadalmi érdekektől vezérelten is alkal-

mazhatóak legyenek. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a kul-

túra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, a 

közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas elhivatott módon a közösségek szervezésére, fejlesztésére, a társadalmi szolida-

ritás alapjain állva. 

Képességek: Együttműködési készség, döntésképesség, szervezőképesség, kreativitás, kezdeményezőképes-

ség, motiválókészség. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Közösségfejlesztés és közösségszervezés 

• A közösségszervezés folyamata és szakaszai 

• Közösségszervezés a különböző társadalmi osztályokban 

• A közösségi felmérés és módszerei 

• Közösségszervezés módszerei, aktiváló módszerek 

• Közösségszervezés módszerei, együttműködési módszerek 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Rothman, Jack (2002): A közösségi beavatkozás megközelítései. Bp., Közösségfejlesztők Egyesülete, 

ISBN 963 00 9408 8 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 

963 651 414 3 

• Vercseg Ilona (2004): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, Bp, Közösségfejlesztők 

Egyesülete, ISBN963-217-517-4 

Ajánlott irodalom:  

• Balázsi Zoltánné (1997): Szabadidős tevékenységek. Bp., Eötvös József Kiadó, ISBN 963 9024 20 1 

• Pataki György - Vári Anna (szerk.) (2011):Részvétel, akció, kutatás:Magyarországi tapasztalatok a 

részvételi-, akció-, és kooperatív kutatásokból. Bp.,MTA Szociológiai Kutató Intézet, ISBN:978-963-

8302-39-7 

• Vercseg Ilona (2004). Közösségfejlesztés. Bp., Országos Egészségfejlesztési Intézet, ISBN 963 86595 

6 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: A közösségi művelődés módszertana Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a közösségi művelődés fogalmával, gyakorlatával, valamint a kö-

zösségi művelődés során alkalmazott módszertani repertoárral. A kurzus célja, hogy rámutasson arra, a külön-

böző tevékenységi formákban szerzett kompetenciák és tapasztalatok kiválóan alkalmazhatók és felhasználha-

tók a társadalom különböző színterein a közösségi művelődésre. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a kul-

túra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, a 

közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. 

Attitűd/magatartás:Alkalmasak a művelődési, vallási szokások és a szabadidő hasznos eltöltésének nevelői ha-

tásainak kiszűrésére, azok közvetítésére. 

Képességek: Képesek a problémák felismerésére és kezelésére. Rendelkeznek a különböző társadalmi csopor-

toknak a megfelelő alapokon történő társadalmi működés érdekében történő befolyásolásának és mozgósításá-

nak képességével. Emberi kapcsolataikban humánus viszonyulást, empátiát tanúsítanak. Fejlett közösségszer-

vezői képességgel bírnak. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A társadalom közösségeinek hatása a társadalom egészére. Normák, szabályok, devianciák, értékrend, 

társadalmi felelősség. 

• Művelődés és kultúra. Kulturális élmények a nevelésben. A művelődés formái, intézményei. Művelő-

dési szokások, tevékenységek, kapcsolatok, közösségek. 

• Intézmények, mozgalmak, szervezett és spontán kezdeményezések. A különböző korosztályok igényei 

és lehetőségei és az ehhez rendelhető közösségi művelődési módszerek. 

• Közösségek kialakulása és működése a szabadidős tevékenységekben, a sportban, a vallási életben. 

• A közösségi művelődési módszerek alkalmazása különböző társadalmi csoportokban. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Rothman, Jack (2002): A közösségi beavatkozás megközelítései. Bp., Közösségfejlesztők Egyesülete, 

ISBN 963 00 9408 8 

• Trencsényi Imre (2015): Közösség - művelődés - közösségi művelődés. Bp., Fapados Kiadó, ISBN: 

9789633776612 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel : a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatá-

nak elmélete. Bp., Hilscher Szociálpolitikai Egyesület, ISBN 978 963 08 0606 0 

Ajánlott irodalom: 

• Beke Pál – Deme Tamás (szerk.) (2003): Szabadművelődéstől a közösségi művelődésig, Bp., Szépha-

lom Könyvműhely, ISBN 963-9373-58-3 

• Füzesi Zsuzsanna - Tistyán László (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Bp., 

Országos Egészségfejlesztési Intézet, ISBN 963 86595 6 4 

• Székely Levente (szerk.) (2013): Magyar ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978 -963-08-7372-7 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 
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Tantárgy neve: Bevezetés az iskolán kívüli nevelés világába Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja az iskolán kívüli nevelési színterek – család, vallás, művelődés, szórakozási és sporttevékeny-

ségek – nevelő aspektusainak bemutatása. Cél, hogy a tantárgy teljesítése révén a hallgatók megismerjék az 

iskolán kívüli nevelés színtereit, szereplőit, a család létrejöttének és funkcionálásának etológiai, pszichológiai, 

társadalmi feltételeit és jellegzetességeit, a vallási tevékenységek és értékek nevelői mozzanatait, a művelődés 

és művészet nevelő funkcióját, a média befolyásoló hatásait, valamint a szabadidős tevékenységek és a sport 

nevelő szerepét. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az iskolán kívül működő közösségeket, azok nevelői hatásait, az azokban rejlő fejlesztő és hát-

ráltató hatásokat. Ismeri a családi nevelés társadalmi hasznosságát, felismeri a vallásgyakorlásban és hittéte-

lekben rejlő nevelői lehetőségeket, megismerik a média pozitív és negatív hatásait, alkalmas a művelődési 

szokások és a szabadidő hasznos eltöltésének nevelői hatásainak kiszűrésére, azok közvetítésére. 

Attitűd/magatartás: A hallgatók alkalmassá válnak az iskolán kívüli nevelés fontosságának felismerésére, a 

különböző színtereken történő tevékenységek hatásának értékelésére. Alkalmas a hagyományos, közösségi 

kulturális értékek megőrzését, éltetését és megújítását szolgáló közösségi folyamatok tervezésére és megvaló-

sítására, elemzésére és értékelésére. Rendelkezik munkája során társadalmi érzékenységgel, a globális értékek 

lokális alkalmazásának képességeivel.  

Képességek: Képes az emberi viselkedés – és különösen a kulturális fogyasztás és az értékpreferencia – diffe-

renciált észlelésére és befolyásolására. Képes ifjúsági, képzési és közösségi tevékenységek generálására. Ren-

delkezik ismeretei alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással. Képes az ifjú-

sági folyamatok, fejlesztő beavatkozások, programok és projektek tervezésére, menedzselésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Iskolai közösségi attitűd és az iskolán kívül végzett tevékenységek összefüggései. Tanulói magatar-

tás, kapcsolatépítés, közösségi aktivitás az iskolán kívül végzett tevékenységek ismeretében. 

• Demográfiai magatartási mintázatok és azok megváltozása a 20. és 21. században. Nevelés a család-

ban betöltött szerepek változásának aspektusából. 

• Művelődés és kultúra. Kulturális élmények a nevelésben.  

• Vallás és szocializáció. Egyházi részvétel a fiatalok oktatásában és nevelésében. 

• Média és nevelés. Média az oktatásban és nevelésben, nevelési irányok a média kínálatában.  

• A szabadidő eltöltésének formái. Intézmények, mozgalmak, szervezett és spontán kezdeményezések.  

• A sport szerepe a nevelésben. A sporttevékenységek nevelő funkciói.  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kozma Tamás (2004): Bevezetés a nevelésszociológiába. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 

963 195 512 5 

• Székely Levente (szerk) (2013): Magyar ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978-963-08-7372-7 

• Trencsényi László (szerk.) (2006): Iskolán kívüli nevelés. Bp., ELTE PPK, ISBN 963970464 4 

Ajánlott irodalom: 

• Komlósi Piroska (szerk.) (2014): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Bp., Károli Gáspár 

Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, ISBN 978-963-236-677-7 

• Kovács György (szerk.) (2007):  A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban. Bp., Alkalmazott 

Kommunikációtudományi Intézet, ISBN 978-963-87610-2-6 

• Trencsényi Imre (2015): Közösség - művelődés - közösségi művelődés.Bp., Fapados Kiadó, ISBN 

9789633776612 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Közösségi kommunikáció Kreditszáma: 4 

A tanóratípusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):1.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:Kommunikáció és a közösségi kommunikáció összefüggéseinek, alapvető fogalmainak feltérké-

pezése. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a szervezetek és közösségek közötti kommunikáció össze-

függéseit, hogyan működnek a kultúra- és közösségorientált civil kezdeményezések. Mindezek mellett elsajátítják 

a társulási készségek, közösségi szférák és terek szerepének gyakorlati ismereteit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a 

szakterületén folyó tanuláshoz. Ismeri a közösségi kommunikáció szakmai alapjait, a kommunikáció, kultúra és 

web 2.0. szakirodalmi alapjait. Tudja használni idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony 

kommunikáció formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, esz-

közeit. Ismeri a közösségszervezés, az ifjúságfejlesztés, a humánfejlesztés területén az infokommunikációs tech-

nológiák alkalmazásának az előnyeit, lehetőségeit és a lehetséges kockázatait, etikai normáit és szabályait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségek közötti kommunikáció és civil kezdeményezések kommunikációs erő-

forrásainak értelmezésére. Rendelkezik a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködés képességével a 

szakma folyamatos fejlesztése érdekében. 

Képességek: Képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének tervezésére, szer-

vezésére, továbbá a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társadalmi és a közösségi 

partnerek együttműködésének elemzésére és értékelésére. 

Képes közösségek, civil kezdeményezések kommunikációjának a feltérképezésére és elemzésére. Együttműkö-

déseket generál, értelmez és alkalmazza meglevő hazai és nemzetközi esetekből tanult ismereteit. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kommunikáció alapjai 

• Közösségek, civilek kommunikációja 

• Kommunikációs technikák és technológiák szakmai ismérvei 

• Kommunikációs lehetőségek és módszerek 

• Közösségi rádiózás, televíziózás 

• Web2.0, internet alapú közösségi kommunikációs módszerek 

• Szervezetek, hálózatok közötti kapcsolattartás és kommunikáció, felhő alapú megoldások használata 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Castells, Manuel (2002): Virtuális közösségek vagy hálózati társadalom? In: Az Internet-galaxis – Gon-

dolatok internetről, üzletről és társadalomról. Bp., Network TwentyOne Kft. 122-139. p., ISBN 963-

9333-11-5 

• Christakis, NicholasA. – Fowler, James H (2010): Kapcsolatok hálójában: Mire képesek a közösségi 

hálózatok, és hogyan alakítják sorsunkat? Bp., TypotexKiadó,ISBN 978-963-279-155-5 

• T. Kiss Tamás (2008): Civilizációk, kultúrák, közösségek. Szeged, SZEK JGYF K.,ISBN 978-963-7356-

88-9 

Ajánlott irodalom:  

• Fodor László (2014): A hatékony kommunikáció alapjai. Bp., NoranLibro,ISBN 978-615-5274-67-1 

• Szécsi Gábor (2013): Nyelv, média, közösség: közösségfogalom és nyelvi kommunikáció az információ 

korában. Bp., Gondolat Kiadó, ISBN 978-963-693-505-4  

• Vályi Gábor (2007): Közösségek hálózati kommunikációja. In: Halácsy Péter –Vályi Gábor – Wellman, 

Barry (szerk.): Hatalom a mobiltömegek kezében, Bp., Typotex Kiadó, ISBN 978-963-9664-36-4. 

Tantárgy felelőse: Szabó József habil. PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó Barbara Éva, doktorandusz 
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Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra tantárgyi blokk tantárgyai 

 

Tantárgy neve: Kultúraközvetítés alapjai Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 30 óra 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A kulturális hagyományok, értékek, javak és azok gazdagodó jól strukturált közösségi, intézmé-

nyesen segített vagy járulékosan, spontán befogadásának folyamatát, eljárásait, módszereit ismerje meg a hall-

gató. Szerezzen korszerű ismereteket napjainkban a kulturális folyamatokat befolyásoló jelenségekről, a kultúra-

közvetítő formális, informális és nonformális rendszereinek funkcionális változásairól, a kultúra tartalmának dif-

ferenciálódásáról, változásairól.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri és eligazodik az európai hagyományos értékrendekben, elsajátította a kultúra hagyományos és új 

közvetítő rendszereiről megszerezhető ismereteket, megtapasztalta azok működését. Ismeri a kultúraközvetítés 

politikai és jogi szabályozását, a globális, kontinentális, országos új problémákat, jelenségeket  

Attitűd/magatartás: Alkalmas arra, hogy az európai humanizmus talaján értékelje a jelenségeket, toleráns más 

kultúrát hordozó emberrel, elfogadó a kisebbségi kultúrák követőivel, de kritikusan kezeli a romboló szándékú 

hatásokat 

Képességek: Képes az értékek súlyozására, az értékrendszerek tudományos szintű vizsgálatára, a hibák feltárá-

sára. A kultúraközvetítés régi és új elemeit, módszertanát helyesen mérlegeli, képes írásban és élő beszédben 

összefüggően elemezni, meggyőző magyarázatot adni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Magyarország népének kulturális állapota a XXI. század második évtizedében (összefoglaló) 

• Információs társadalom: Új elektronikus kultúraközvetítő hálózatok  

• Elit és tömegkultúra  

• Nemzeti kultúra, szubkultúrák, multikulturalizmus. Migráció: két kultúra párhuzamos együttélése 

• Világkultúra- európai kultúra-nemzeti kultúra 

• Az EU vészjelzései: Jacques Delors „Foglalkoztatás, növekedés, verseny-képesség” c. jelentésétől a 

„Hamburgi Nyilatkozat”-on, a „Lisszaboni Szerződés”-en át az „Európa 2020 Stratégiáig .Európai és 

magyar kulturális stratégiák:válaszok a kihívásokra 

• Gazdasági, pénzügyi, politikai/katonai és az információ globalizációja után kulturális globalizáció? 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai. Bp., Serdian Kft., ISBN 963943 11 5 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti funkcionális változásai. Pécs, PTE 

FEEFI, ISBN 978-963-642-160-1 

• T. Kiss Tamás (2006): Kölcsönhatások. A kultúraközvetítés néhány elméleti kérdéséről. Pécs, PTE 

FEEK, ISBN9636420734 

Ajánlott irodalom: 

• Forray R. Katalin- Juhász Erika (szerk.) (2009): Nonformális-informális-autonóm tanulás, Debrecen, 

Debreceni Egyetem, ISBN 978-963-473-407-9 

• T.Kiss Tamás-TiboriTimea (2013): Kultúrkapuk. Szeged, Belvedere Meridionale, ISBN 978 963 957 

393 2 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei,ISSN 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Sári Mihály PhD habil., ny. főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dankó-Herczegh Judit PhD, egyetemi tanársegéd 

  



34 

Tantárgy neve: Ifjúsági kultúra Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A kurzus célja az ifjúság és a kultúra összefüggéseinek feltárása történeti áttekintéssel annak 

érdekében, hogy a hallgatók a közművelődési keretek között hatékonyan foglalkozzanak az ifjúsággal kapcsolatos 

tevékenységekkel. A történeti távlat a két fogalom és a mögötte húzódó tendenciák, hatások érvényesülésének 

jobb megértését szolgálja. A hangsúly azonban a közelmúlt és a jelen egymáshoz való illeszkedésén áll. Az ifjú-

sági életszakasz jellemzői, az ifjúság szerepének alakulása, az ifjúság társadalmi integráltsága szemszögéből kö-

zelít a kurzus a kulturális sajátosságokhoz. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közművelődési és az ifjúsági (ifjúságfejlesztési) szolgáltatási és intézményrendszerben zajló fel-

adatok tervezési, szervezési és koordinációs, továbbá monitoring és értékelési mechanizmusait és lehetőségeit. 

Attitűd/magatartás: Az ifjúság élethelyzetére, igényeire megfelelően reagál, hozzáállásában a segítő, együttmű-

ködő szándék nyilvánul meg. 

Képességek: Képes a fiatal korosztállyal való hatékony kommunikációra, megfelelő empátiával rendelkezik, 

gyors probléma-felismerés és problémamegoldás jellemzi. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az ifjúság fogalma és sajátosságai 

• Az ifjúsági életszakaszok és jellemzői 

• Az ifjúság kulturális magatartása 

• Hazai és nemzetközi ifjúságkutatás  

• Generációs újratermelődés és a kultúra 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Gábor Kálmán (2000): A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Meridionale, ISBN 9630038994 

• Gábor Kálmán – Jancsák Csaba (szerk.) (2006): Ifjúságszociológia. Szeged, Belvedere Meridionale, 

ISBN 9639573124, ISSN 15858448 

• Székely Levente (szerk) (2013): Magyar ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978-963-08-7372-7 

Ajánlott irodalom: 

• Bocsi Veronika (2015): A felsőoktatás értékmetszetei, Bp., Új Mandátum Kiadó, ISBN 978 963 287 077 

9 

• Pikó Bettina (szerk.) (2005): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. Bp., 

L’Harmattan, ISBN 963 7343 57 1 

• Szapu Magda (2002): A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Bp., Századvég, ISBN 

9639211451 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dankó-Herczegh Judit PhD, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve: Média-és filmelmélet Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A közösségek érdekében végzett közművelődési és más tevékenységek médiában történő 

hatékony megjelenítése: televízióban, rádióban, nyomtatott- és online sajtóban, valamint a közösségi médiá-

ban. A sajtó érdeklődését felkeltő módszerek megismerése, a hatékony média megjelenés alapjainak elsajátí-

tása. Az eredményes PR film készítésének alapjai.  

 

Tudás: Ismeri az újságírói és az operatőri munka alapjait, általánosságban átlátja a média működését. Tisztában 

van a közösségeknek szóló események tömegkommunikációban történő hatékony megjelenítésének módjaival. 

Ismeri az eredményes PR kisfilmek sajátosságait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas konkrét közművelődési és más közösségi események kapcsán a média érdeklő-

dését felkeltő módszerek megtalálására, az esemény hatékony sajtómegjelenéséhez szükséges eszközök be-

azonosítására.  

Képességek: Képes a közösségek érdekében végzett eseményekről szóló sajtómegjelenés megtervezésére, an-

nak gyakorlati koordinálására. Képes a hatékony PR filmek elkészítésének irányítására, a média érdeklődésé-

nek felkeltésére és eredményes kommunikációjára a közösségi események kapcsán.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A tömegkommunikációs intézmények gyakorlati működése 

• A hírérték elemei, hírgenerálás szabályai 

• Újságcikkek és kisfilmek elemzésének alapjai  

• PR kisfilmek elemzése, az eredményes PR filmek sajátosságai  

• Szakmai témájú kisfilmek tartalmi elemei, azok elemzése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kenyeres Attila (2015): Meghamisított valóság – a médiamanipuláció titkai. Debrecen, szerzői ki-

adás, ISBN 978-963-12-1815-2 

• Kovács András Bálint (2009): Mozgóképelemzés. Bp., Palatinus, ISBN 978-963-274-042-3 

• Széles Tamás-Szabó József-Rozgonyi László-Balla Éva (2011): Digitális szép új világ. Debrecen, 

Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, ISBN 978-963-08-0680-0 

Ajánlott irodalom: 

• Geoffrey, Moss (2008): Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bp., Bagolyvár Kiadó, ISBN 

978-963-9730-23-6 

• Kovács András Bálint (2002): A film szerint a világ: tanulmányok. Bp., Palatinus, ISBN 963-9380-

69-5 

• McQuail, Denis (2015): A tömegkommunikáció elmélete. Bp., WoltersKluwer, ISBN 978-963-295-

517-9 

Tantárgy felelőse: Szabó József PhD habil, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve: Szervezés-és vezetéselmélet I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A közművelődési és kulturális szervezetek működésének megismerése. A különböző szerve-

zetelméleti irányzatok bemutatása, a szervezetek kialakításának módozatai, a legjellemzőbb szervezeti formák 

megismerése, a vezetés alapjainak bemutatása.  

 

Tudás: Ismeri a jelentős szervezetelméleti irányzatokat, a közösségi tevékenységeket végző szervezetek leg-

jellemzőbb felépítési formáit. Megismeri a különböző szervezetek hatékony vezetéséhez szükséges módszerek 

alapjait.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas a különféle szervezetelméleti irányzatok beazonosítására, a köztük lévő külön-

bözőségek felismerésére. Alkalmas a különböző szervezeti formák felismerésére, a szervezetek vezetéséhez 

szükséges módszerek megállapítására.    

Képességek: Képes a közművelődési és kulturális szervezetek számára legmegfelelőbb felépítés kiválasztá-

sára, a szervezetek gyakorlatban történő kialakítására, azok vezetésére, a különféle munkahelyi konfliktusok 

kezelésére.   

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szervezetelmélet kialakulásának alapjai 

• A legjellemzőbb szervezetelméleti irányzatok  

• A legjellemzőbb szervezeti formák és azok felépítése 

• A vezetéselmélet alapjai 

• A konfliktuskezelés alapjai 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Bakacsi Gyula (1996): Vezetés-szervezés. Bp., Aula Kiadó, ISBN 963 503 115 7  

• Bakacsi Gyula (2007): Szervezeti magatartás és vezetés. Bp., Aula Kiadó, ISBN 963 9585 491 

• Dobák Miklós-Antal Zsuzsanna (2016): Vezetés és szervezés: szervezetek kialakítása és működte-

tése. Bp., Akadémiai Kiadó,ISBN978-963-05-9447-9 

Ajánlott irodalom: 

• Kőműves Zsolt (2009): Vezetés-szervezés fogalomgyűjtemény. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gaz-

daságtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék. ETO jelzet: 658.1.011.1 (083.7) 

(075.8) 65.012.4 (083.7) (075.8) 65.012.3/.4(038) (Takönyv) 

• Kristóf Lajos (2014): Szervezés-vezetés a gazdasági-szolgáltatási szakterület számára. Bp., Műszaki 

Kiadó. ETO jelzet: 65.012.2 (078) 65.012.4 (078) (Tankönyv) 

• Primecz Henriett (1999): A vezetés-szervezés alapjai. Pécs, Comenius Bt. ETO jelzet: 65.01(075.8) 

65.012.3/.4 658.1.012.4 (Tankönyv) 

Tantárgy felelőse: Szabó József PhDhabil, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve: Kultúraközvetítő intézmények I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék és értsék meg a kulturális szféra cél-és feladatrendszerében a kul-

turális (kultúraközvetítő) intézmények sajátos funkcióját. Szerezzenek átfogó elméleti ismereteket az egyes 

intézménytípusairól, történetiségükben is lássák azok társadalom és emberformáló szerepét. Ismerjék meg az 

állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit.  

Tudás: Ismeri a kultúraközvetítés alapjait, történetileg változó funkcióit;magyarországi, határon túli és uniós 

intézmények rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet fejlődésének társadalmi, gazdasági környezet-

tel való összefüggéseit;a kulturális intézmények funkció szerinti csoportjait:a kulturális intézmények hálózati 

rendszerét; a kulturális intézmények szervezeti és tartalmi fejlesztésének lehetőségeit, a kulturális intézmény-

rendszer  igazgatásának jellemzőit, a kulturális örökség, világörökség fogalmát, intézményrendszerét. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a kultúraközvetítő intézmények elhelyezésére a kulturális szféra cél-és feladat-

rendszerében, összefüggések feltárására az intézményi funkció és feladatrendszer között, a tárgykörben infor-

mációk összegyűjtésére és kritikus elemzésére, a kulturális igazgatás rendszerszerű értelmezésére. 
Képességek: Képes a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közös-

ségi szükségletekhez alakítani; a kulturális intézmények jelenkori funkcióváltásainak, a mai problémák össze-

függéseinek megértésére és kezelésére 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kulturális szféra cél-és feladatrendszere; a kultúra fenntarthatósága. 

• Az embernevelés modellje; a kultúraközvetítő intézményrendszerek  rendszerelméleti alapjai, a kul-

túraközvetítő intézmények csoportosítása, történetileg változó funkciói. 

• A kulturális intézmények funkció szerinti csoportosítása; általános jellemzői 

• Kulturális örökség, világörökség intézményrendszere 

• A kulturális intézmények szervezeti és tartalmi fejlesztésének lehetőségei 

• A kulturális intézményrendszer igazgatásának jellemzői, gyakorlati vonatkozásai 

• A kultúraközvetítő intézmények határon túli és uniós intézmények rendszere, működési mechaniz-

musa 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Beke Pál – Deme Tamás (2003): A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig. Tanulmánygyűj-

temény, Bp., Széphalom Könyvműhely, ISBN 963-9373-58-3 

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai, Bp.,Serdian Kft., ISBN963-9431-15 

• SáriMihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti funkcionális változásai. Pécs, PTE 

FEEFI, ISBN 978-963-642-160-1 

Ajánlott irodalom: 

• B. Gelencsér Katalin (2010): A tudás, a megismerés és társas megértés öröme.  Művelődéstörténeti 

és közművelődés-elméleti tanulmányok. Bp., ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 

233-342p., ISBN 978-963-9902-69-5 

• Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.) (2010): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés.[Acta-

AndragogiaeetCulturae sorozat 23. szám], Debrecen, Csokonai Kiadó - Debreceni Egyetem - Kultú-

rÁsz Közhasznú Egyesület, ISBN 978-963-260-226-4 

• Szabó Irma (2011): Utópiák és valóság. Az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános műve-

lődési központok fejlődésében, Bp., Napkút Kiadó. 43-126.p., ISBN 978-963-263-204-9 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó Irma PhD, ny. közművelődési szakértő 
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Tantárgy neve: Kultúraközvetítő intézmények II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak az elméleti tudásra épülő gyakorlatban is alkalmazható 

ismereteket adjon a kultúraközvetítés intézményeiben végzendő tevékenységhez; az esettanulmányok, gya-

korlati feladatok megoldásával; a választott intézmény látogatásakor szembesüljenek a hallgatók az intézmé-

nyek mindennapi tevékenységével, gyakorlati tapasztalataival; Ismerjék meg az ismeretforrásokat szerzési 

módokat 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás:Ismeria kultúraközvetítő intézményrendszer működését meghatározó alapvető jogszabályok által előírt 

fenntartói és intézményi dokumentumok tartalmi és formai előírásait;a jogszabályok által előírt fenntartói és 

intézményi dokumentumok készítésének és elemzésének szempontrendszerét;a kultúraközvetítő intézmények 

tevékenységét bemutató legújabb kutatásokat, elemzéseket, az ismeretszerzés forrásait, módjait, Az intézmé-

nyek működésének gyakorlatát 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a fenntartói és intézményi dokumentumok elemzésére, az intézményi funkció és 

feladatrendszer mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-források felkutatására,a kultú-

raközvetítő intézmények funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletek-

hez alakítani,következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni. 

Képességek: Képes a kultúraközvetítő intézmények különböző színterein folyó tervezői, szervezői, fejlesztői, 

monitoring, ellenőrzési, koordinátori, animátori feladatok, illetve az ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátá-

sára 

. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A tantárgy céljának, módszereinek, követelményeinek ismertetése. Ismétlés és beszélgetés, a témához 

kapcsolódó korábbi ismeretek rendszerezése. Intézményi körkép a statisztikai mutatók, kutatások 

eredményei bemutatásával. 

• Az intézmények működésének és bemutatásának ismérvei; alapvető jogszabályok 

• Kultúraközvetítő intézmények alapítása, átszervezése, működésének szüneteltetése, megszüntetése – 

alapító okirat 

• Helyi közművelődési rendelet; együttműködési megállapodások 

• Kulturális intézmények szervezeti működési szabályzata 

• Az szmsz és mellékletei; munkakörök, munkaköri leírások 

• Álláspályázatok kiírásának követelményei; álláspályázatok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Antalóczy Tímea– Füstös László–Hankiss Elemér (szerk.) (2009):  (Vész) jelzések a kultúráról.  Bp., 

MTA PTI, ISBN 978-963-7372-51-3 

• Beke Pál – Deme Tamás (2003): A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig. Tanulmánygyűj-

temény. Bp., Széphalom Könyvműhely, ISBN 963-9373-58-3 

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai. Bp., Serdian Kft., ISBN 963943 11 5 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti funkcionális változásai. Pécs, PTE 

FEEFI, ISBN 978-963-642-160-1 

Ajánlott irodalom: 

• Beke Pál (szerk)(2010): Saját művelődési otthonunk. Komárom, Civil Közösségi Házak Magyaror-

szági Egyesülete, ISBN 978 963 06 9217 5 

• Hunyadi Zsuzsa (szerk.) (2004-2005): Találkozások a kultúrával 1-7. Bp., Magyar Művelődési Inté-

zet és MTA Szociológiai Kutató Intézete, ISBN 9636514542 

• Kulturális Szemle - Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirat I-II-III. évfolyam 

lapszámai,ISSN 2416-2329 



39 

• FOGALOMTÁR- a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” 

elnyerésére benyújtott pályázatokhoz. elektronikus változat. Nemzeti Művelődési Intézet, 2015. Kéz-

irat 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat I. (intézménylátogatás) Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: gyakorlat, 3 óra alkalmanként 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A kulturális és közművelődési intézmények, valamint színterek működésének megismerése 

intézménylátogatás keretében. Az ott zajló közösségszervező tevékenységek megtekintése, az intézmények 

kialakítási és finanszírozási módozatainak megismerése, valamint a munkaszervezés bemutatása. A szakmai 

munka során a gyakorlatban alkalmazott hatékony módszerek megismerése.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kulturális és közművelődési intézmények gyakorlati működését, azok felépítését, a közösség 

érdekében végzett tevékenységeket, valamint a jellemző finanszírozási módszereket. Megismeri a szakmai 

munka során alkalmazott hatékony módszereket.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas a különböző finanszírozású és fenntartói hátterű közművelődési intézmények 

differenciálására, a különbségeik beazonosítására. Átlátja a kulturális intézmények működési rendjét, felépí-

tését, finanszírozását és az ott zajló munkafolyamatokat, beazonosítja azok elemeit.  

Képességek: Képes bekapcsolódni a kulturális és közművelődési intézmények közösségeket szervező mun-

kájába. Képes az intézménylátogatás során megismert jó módszerek átadására és azok gyakorlati alkalma-

zására. A megszerzett tapasztalatok alapján értékelő beszámoló elkészítésére.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Közművelődési intézmények és színterek látogatása 

• Kulturális célú civil szervezetek látogatása 

• Kulturális közösségszervezés országos háttérintézményeinek látogatása 

• Ifjúsági közösségszervezés intézményeinek és színtereinek látogatása 

• Humánfejlesztő intézmények és színterek látogatása 

• A meglátogatott intézményekben szerzett tapasztalatok feldolgozása, megbeszélése 

• Közösségszervező munka jó gyakorlatainak összegyűjtése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk): Fel-

nőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2  

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai. Bp., Serdian Kft., ISBN 963943 11 5 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. Pécs, PTE 

FEEFI, ISBN 978 963 642 160 1 

Ajánlott irodalom: 

• Dudás Katalin (2005): A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 

(mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban. [Találkozások a kultúrával] 

Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 963 651 453 4 

• Hunyadi Zsuzsa (2004): A művelődési házak közönsége, helye szerepe a kulturális fogyasztásban. 

[Találkozások a kultúrával] Bp., Magyar Művelődési Intézet, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 

ISBN 963 651 448 8 

• Koncz Gábor – Németh János – Szabó Irma (szerk.) (2007): Közművelődési fogalomtár. Bp., OKM 

– MAMI.  ETO jelzet: 316.7 (439) 351.85 (439) Belső kiadvány. 

• Szabó Irma (2011): Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános műve-

lődési központok fejlődésében, Bp., Napkút Kiadó, ISBN 978-963-263-204-9 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Szabó Irma PhD, ny. közművelődési szakértő 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat II. Kreditszáma: 6 

A tanóra típusa: gyakorlat, 80 óra az adott félévben, 2 hét alatt 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: Szakmai gyakorlat I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A hallgató kapcsolódjon be egy közművelődési-kulturális területen működő szervezet mun-

kájába, közösségeknek szóló események megszervezésébe. Ismerje meg az ott dolgozó szakemberek felada-

tait, a munkaszervezés módszereit, a szakmai munka lépéseit, az intézmény finanszírozását, szervezeti kul-

túráját. A tantárgy keretében 80 órás gyakorlatot tölt el a hallgató a kiválasztott közművelődési-kulturális 

intézményben.    

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közművelődési-kulturális intézményekben a közösségszervezés során alkalmazott leghaté-

konyabb módszereket. Megismeri a kiválasztott intézményben zajló munkaköröket, a munka megszervezé-

sének folyamatit, a szervezet felépítését.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas megállapítani a kulturális és közművelődési területhez kapcsolódó munka ha-

tékony módszereit, elkülöníteni azok lépéseit. Átlátja az intézmények működését, finanszírozását, az ott te-

vékenykedő szakemberek feladatait.  

Képességek: Képes bekapcsolódni a kulturális és közművelődési intézményekben zajló szakmai munkába, 

a közösségeknek szóló események megszervezésébe. Képes a szakmai gyakorlat során megismert jó mód-

szerek átadására és azok későbbi önálló alkalmazására.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• gyakorlati intézmény/cég kiválasztása 

• szempontrendszer egyeztetése az oktatóval 

• 80 órás szakmai gyakorlat lefolytatása, megegyezés szerinti időpontban 

• a gyakorlatvezető értékeli a hallgató munkáját 

• beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlatról megadott szempontrendszer alapján 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk): Fel-

nőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2 

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai. Bp., Serdian Kft., ISBN 963943 11 5 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Intézet, ISBN 978 963 642 160 1 

Ajánlott irodalom: 

• Dudás Katalin (2005): A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 

(mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban. [Találkozások a kultúrával] 

Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 963 651 453 4 

• Hunyadi Zsuzsa (2004): A művelődési házak közönsége, helye szerepe a kulturális fogyasztásban. 

[Találkozások a kultúrával] Bp., Magyar Művelődési Intézet, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 

ISBN 963 651 448 8 

• Koncz Gábor – Németh János – Szabó Irma (szerk.) (2007): Közművelődési fogalomtár. Bp., OKM 

– MAMI.  ETO jelzet: 316.7 (439) 351.85 (439) Belső kiadvány. 

• Szabó Irma (2011): Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános műve-

lődési központok fejlődésében. Bp., Napkút Kiadó, ISBN 978-963-263-204-9 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Szabó Irma PhD, ny. közművelődési szakértő 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Ifjúsági-és humánfejlesztés, felnőttképzés tantárgyi blokk tantárgyai 

 
 

Tantárgy neve: Andragógiai alapismeretek Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tárgy az andragógia, mint multidiszciplináris társadalomtudomány alapjaihoz kapcsolódó 

elméleti ismereteket igyekszik megosztani a résztvevőkkel. Azonban egyértelmű célunk az, hogy csak a leg-

fontosabb és legszükségesebb elméleti ismeretek jelenjenek meg, és a képzésen belül ezen új tudásokkal a 

gyakorlatban alkalmazható módon találkozzanak a résztvevők.  

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a fogalmakhoz kapcsolódó biztos ismeretek és orientációk megalapozását is. 

Ezért a szemléletmód formálása és az orientáció biztosítása nélkülözhetetlen tevékenység a tantárgyon belül.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az andragógia legfontosabb elméleti alapjait. Ismeri a felnőttek tanulásához kapcsolódó sajátos-

ságokat, motivációs jellemzőket. Ismeri az egész életre kiterjedő – formális, nem-formális és informális kör-

nyezetben zajló – tanulás sajátosságait, módszereit. Ismeri az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett 

tanulás, valamint a tanulóközösségek működésének kapcsolatát. 

Attitűd/magatartás: Alkalmassá válik a gyakorlatban alkalmazni a megszerzett ismereteket. Érzékenyebbé válik 

a felnőtt tanulók oktatási és képzési részvételeit befolyásoló támogató és akadályozó tényezőkre. A tanulói 

korcsoport és élethelyzet sajátosságok érthetőbbé válnak.   Rendelkezik a folyamatos tanulás, képzés és önkép-

zés iránti elkötelezettséggel. Érti és képviseli saját szakterülete/szaktudománya kritikai megközelítéseit. Folya-

matos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi. Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, s 

ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes be-

tartani. 

Képességek: Képes válik a felnőttek oktatásban és képzésében is alkalmazni a megszerzett ismereteteket. Az 

oktatás, képzés során felmerülő fogalmi, módszertani kérdéseket biztosan kezeli, a problémákat megoldja.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az andragógia fogalma, tudomány-rendszertani helye 

• A felnőttoktatás, felnőttképzés, felnőttkori tanulás társadalmi és gazdasági szerepe 

• A felnőtt személyiség, a felnőttség sajátosságai  

• Pedagógia – andragógia, hasonlóságok és különbségek 

• Felnőttkori tanulásban résztvevő társadalmi csoportok főbb jellegzetességei 

• Felnőttoktatói szerepek 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Csoma Gy. - Benedek A. – Harangi L. (szerk.) (2002): Felnőttoktatási- és képzési lexikon. Bp., Ma-

gyar Pedagógai Társaság – OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház Rt., ISBN 963-9422-60-6 (vonatkozó 

szócikkek) 

• Durkó Mátyás (1999): Andragógia. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 963 9126 25 X 

• Henczi L. (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,ISBN 9789631967982 

• Maróti Andor (1983): Andragógiai szöveggyűjtemény. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-

1787-283 

• Zrinszky L. (2008): A felnőttképzés tudománya - bevezetés az andragógiába. Bp., Okker Stúdió, ISBN 

978-963-8088-25-3 

Ajánlott irodalom: 

A következő folyóiratok releváns számai, illetve írásai: Educatio, Felnőttképzési Szemle, Szakképzési Szemle. 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és gyakorlata I. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesz-

tés elmélete összefüggéseit (emberi erőforrás-elméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete), vala-

mint hogy megismerkedjenek az emberi erőforrás menedzsment általános jellemzőivel, területeivel. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az emberi erőforrás fejlesztés elmélete összefüggéseit; az állami, önkormányzati, vállalkozói, a 

civil és nonprofit szervezetek, intézmények emberi erőforrás tervezésének jellemzőit; a szervezetek, intézmé-

nyek működése, illetve képzések iránti szükségletek felmérésének és működésük értékelésének, elemzésének 

elemi módszereit.. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik munkájában a minőség iránti elkötelezettséggel. Érti az erőforrásokkal való jó 

gazdálkodást, látja ennek fontosságát. A tantárgy fejleszti a személyes és szociális kompetenciákat, a másokhoz 

való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességét, az emberek és csoportok valamely cél ér-

dekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességét. 

Képességek: 

Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök 

hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva. 

Képes a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési progra-

mok összeállítására, megszervezésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a szervezetekben. Az emberi erőforrás menedzsment fo-

galma, céljai, funkciói, modelljei. 

• Emberi erőforrás menedzsment és tervezés. Emberi erőforrás tervezés. Emberi erőforrás értékelés. 

• Munkakör-elemzés, munkakör-tervezés, munkakör-értékelés. 

• Munkaerő-biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés. 

• Teljesítményértékelés. 

• Ösztönzésmenedzsment. 

• Munkaerő-fejlesztés, képzés. 

• Munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés. 

• Az emberi erőforrás-kezelés információs rendszere. 

• Változásmenedzselés – kultúraváltás. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Gyökér Irén (2001): Humán erőforrás menedzsment. Bp., Műszaki Könyvkiadó,ISBN 963 16 3042 0  

• Karoliny Mártonné – Poór József (2012): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Bp., Complex 

Kiadó, ISBN 978 963 295 108 9 

• Matiscsákné Lizák Marianna (2012): Emberi erőforrás gazdálkodás. Bp., Complex Kiadó, ISBN 978-

963-295-064-8 

Ajánlott irodalom: 

• Fejér Tamás (2007): Személyügyi Informatika. Bp., Perfekt Kiadó, ISBN 978-963-394-681-7 

• Karoliny Mártonné – Poór József (2012): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Bp., Complex 

Kiadó, ISBN 978-963-295-108-9 

• Ujhelyi Mária (2009): Változásmenedzselés, szervezetfejlesztés. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 

ISBN 978-963-473-287-7 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus,  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Andragógiatörténet Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás: - 

A tantárgy célja: 

A multidiszciplináris andragógia megértéséhez nélkülözhetetlen annak történelmi előzményeinek megisme-

rése. Ugyanakkor az andragógia történeti változásai nem egyenes vonalú egyenletes fejlődést mutatnak.     A 

tantárgy tárgyalása során a nemzetközi történettel kezdjük, azonban a félév során a hangsúly a hazai andragó-

giatörténetre kerül. Az andragógia változása, fejlődése során több más szakmai területre és tudományterületre 

is hatással volt, ahogyan ezzel az ellentétes állítás is igaz: gyakran  ágyazódott be rokon társadalomtudományok 

szakmai területeire is (pl. pedagógia, kultúrtörténet) történelme során, így fontos, hogy a hallgatók az andragó-

gia történetét folyamatszemlélettel, valamint összefüggéseiben vizsgálják. Az andragógia funkcióváltozásai-

nak, történelmi időszakonkénti, valamint politikai berendezkedéstől függő változásai is bemutatásra kerülnek.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kultúraközvetítés főbb történeti és funkcionális változásait, az ismeretszerzési módokat és az 

ismeretforrásokat, az egész életre kiterjedő – formális, nem-formális és informális környezetben zajló – tanulás 

sajátosságait, módszereit. Ismeri minden korosztály sajátosságait ehhez kapcsolódóan a fiataloktól a felnőtte-

ken át az idős korosztályig. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas lesz a közösségszervezésben az andragógia történeti fejlődéseinek azon pontjai 

azonosítani, amelyek különösen erősen befolyásolták a közösségfejlesztést. Érzékennyé válik a társadalmi fej-

lődés történeti kérdéseinek megvitatására.     

Képességek: Képessé válik a nemzetközi és a hazai andragógiatörténet legfőbb állmásait, súlypontjait össze-

függésében is értelmezni. Szintetizáló módon vizsgálja az andragógia történetét a rokon tudományok történi 

fejlődésével.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az andragógia ókori és középkori gyökerei 

• A felvilágosodás szerepe az andragógia fejlődésében 

• Az ipari forradalom és a technológiai fejlődés szerepe az andragógia történetében  

• A magyarországi andragógia a felvilágosodás és a reformkor időszakában 

• A dualizmus és a két világháború közötti időszak Magyarországon 

• Az 1945 utáni nemzetközi és hazai andragógia története 

• Az 1990 után időszak legfontosabb változásai 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Durkó Mátyás (1999): Andragógia. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 963 9126 25 X 

• Juhász Erika (2010): A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai I-II. In: Szak- és 

felnőttképzés-szervezés gyakorlata,ISSN1788-9626 

• Maróti Andor (2015): A tanuló felnőtt. Bp., ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, ISBN 

9789638943231  

• T. Kiss Tamás (1999): Felnőttoktatás - története Magyarországon. In: Educatio, 1999. 1. sz. 3-13.p., ISSN 

1419-8827 

 Ajánlott irodalom: 

• Benedek András - Csoma Gyula - Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és - képzési lexikon. Bp., 

Magyar Pedagógiai Társaság - OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház, ISBN 963-9422-60-6 

• Maróti Andor –Rubovszky Kálmán – Sári Mihály (szerk.) (1998): A magyar felnőttoktatás története. Német 

Népfőiskolai Szövetség. Bp., Budapesti Projektiroda DVV-IIZ, ISBN 963-03-4945-0 

• Novák József (1985): A magyar népművelés története. I. 1772–1919. Bp., Tankönyvkiadó. (Tankönyv) 

• Zrinszky László (2008): A felnőttképzés tudománya –bevezetés az andragógiába. Bp., Okker Stúdió, ISBN 

9789637315121 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9789637315121
https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9789637315121
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Tantárgy neve: Az egész életen át tartó tanulás színterei I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlatijegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A kurzus célja, hogy a hallgató ismerje meg az egész életen át tartó tanulás formális, nonfor-

mális és informális tanulási színtereit, ezek egymást kiegészítő szerepét. A tantárgy keretében hazai és nemzet-

közi példák és esettanulmányok megismerését egyaránt felvállaljuk 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az egész életen át tartó tanulás formális, nonformális és informális tanulási színtereit hazai és 

nemzetközi szinten egyaránt. 

Attitűd/magatartás: Elkötelezett az egész életen át tartó tanulás minden tanulási színtéren való terjesztése és 

népszerűsítése mellett. Fejlődik az önképzési igénye és képessége. 

Képességek: Képes az egész életen át tartó tanulás színtereit felismerni, hasznosítani, azok összetett rendszeré-

ről másokat is tájékoztatni, az egyes rendszerek egymást kiegészítő voltát népszerűsíteni. Képes a tanulók be-

vonására a különböző tanulási színterekbe. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az egész életen át tartó tanulás hazai formális színterei 

• Az egész életen át tartó tanulás hazai nonformális színterei 

• Az egész életen át tartó tanulás hazai informális színterei 

• Az egyes hazai egész életen át tartó tanulási színterek kölcsönhatása 

• Az egész életen át tartó tanulási színterek jellegzetességei az Európai Unióban 

• Az egész életen át tartó tanulási színterek jellegzetes nemzetközi esetei 

• Tanuló szervezet, tanuló város, tanuló régió 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Harangi László – Kellner Gitta (szerk.) (2001): Az európai felnőttoktatás és közművelődés perspektí-

vái (országmonográfiák). Bp., MMI, ISBN 963-651-438-0 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (szerk.): Fel-

nőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2 

• Maróti Andor (2010): Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 

978-963-19-6928-3 

Ajánlott irodalom: 

• Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és –képzési lexikon. 

Bp., Magyar Pedagógiai Társaság - OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház, ISBN 963-9422-60-6 

• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 9789631967982 

• Maróti Andor (2015): A tanuló felnőtt. Bp., ELTE Az élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 

ISBN 978-963-89432-3-1 

• Felnőttképzési szemle online folyóirat számai: www.feflearning.huISSN 1789-3569 

• UNESCO (2009): Felnőttoktatási országjelentések angol nyelven. Elérhető: http://con-

fintea.hu/hun/unesco/index.php?page=confintea-vi-nemzeti-jelentesek 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

  

http://www.feflearning.hu/
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Tantárgy neve: Az egész életen át tartó tanulás színterei II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlatijegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):4. 

Előtanulmányi feltételek:Az egész életen át tartó tanulás színterei I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tanulók megismerik az egész életen át tartó tanulás hazai intézményrendszerét, átlátják az 

ezek közötti feladatmegosztást és működési elveiket. A résztvevők elemzik az intézményrendszernek a hálóza-

tát és együttműködési lehetőségeit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az egész életen át tartó tanulás hazai intézményrendszerét. Ismeri az intézményi hálózatosodás 

alapelveit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas az intézményi együttműködések áttekintésére és együttműködések kialakítására, 

a tanuló szervezetek és térségek fejlesztésére. Fejlődik az önképzési igénye és képessége. 

Képességek: Képes az intézmények közötti kapcsolati lehetőségek feltárására és erre építve képes együttműkö-

dési megállapodások kialakítására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az egész életen át tartó tanulás irányítási rendszere 

• Az egész életen át tartó tanulás hazai és nemzetközi intézményeinek megismerése esettanulmányok, 

videoanyagok, intézménylátogatások segítségével 

• Az intézményi hálózatosodás alapelvei 

• Partnerség és együttműködés lehetőségei a felnőttoktatás intézményei között 

• A tanuló szervezetek, városok és régiók kialakításának lehetőségei 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Harangi László – Kellner Gitta (szerk.) (2001): Az európai felnőttoktatás és közművelődés perspektí-

vái (országmonográfiák). BP., MMI, ISBN 963-651-438-0 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (szerk.): Fel-

nőttoktató. BP.,Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2 

• Maróti Andor (2010): Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 

978-963-19-6928-3 

Ajánlott irodalom: 

• Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és –képzési lexikon. 

Bp., Magyar Pedagógiai Társaság - OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház, ISBN 963-9422-60-6 

• English, Leona M. (ed) (2008): International Encyclopedia of Adult Education. Oxford, PalgraveMac-

millan UK, ISBN 978-1-349-72520-5 

• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 9789631967982 

• Felnőttképzési szemle online folyóirat számai:www.feflearning.hu,ISSN 1789-3569 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 

  

http://www.feflearning.hu/


47 

Tantárgy neve: A nonprofit szektor menedzsmentje Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: előadás, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek:- 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A hallgatók ismereteket szerezzenek a civil társadalom fogalmának és filozófiájának változá-

sairól, a nonprofit szektor társadalmi, gazdasági funkcióiról, a hazai és egyes európai országok nonprofit szek-

torának jellemzőiről, a szervezetek hazai működési feltételeiről. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika, 

a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén működő állami, önkormányzati, egyházi, vállalkozói, civil 

és nonprofit szervezetek, intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályo-

zását. Ismeri az önkéntesség fogalmát és a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret, valamint az önkéntes tevé-

kenységek típusait, nemzetgazdasági jelentőségét hazai és nemzetközi viszonylatban, az önkéntes tevékenysé-

gében rejlő tanulási és fejlesztési lehetőségeket. Ismeri a civil szervezetek, intézmények alapításának, működ-

tetésének elveit; a művelődés mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát; az oktatási, a szabadidős 

és a kulturális civil szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a személyes és szociális kompetenciák révén a másokhoz való alkalmazkodásra 

és a másokkal való együttműködésre; emberek és csoportok valamely cél érdekében történ ő befolyásolására 

és mozgósítására. 

Képességek: Képes a kultúra, a kultúraközvetítés, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúság-

szervezés, az ifjúságpolitika, a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén működő állami, önkormány-

zati, egyházi, vállalkozói, civil és nonprofit szervezetek, intézmények, működtetésére, gazdálkodásának és me-

nedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzse-

lésére. Képes a közművelődési és az ifjúsági és a humánfejlesztéssel foglalkozó állami, önkormányzati, egy-

házi, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek és intézmények funkcióinak a lokális és magasabb térszerke-

zetben megjelenő közösségi szükségletekhez történő alakítására. 

Autonómia és felelősség: Rendelkezik a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködés képességével a 

szakma folyamatos fejlesztése érdekében. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A civil társadalom, a nonprofit szervezetek és kapcsolódó fogalmai. 

• A nonprofit szektor társadalmi-gazdasági szerepe. 

• A nonprofit szektor nemzetközi fejlődése. Nonprofit elméletek. Nonprofit-modellek. 

• A nonprofit szektor hazai fejlődése. A szektor történeti vonatkozásai és jelenlegi jellemzői (fejlődése 

méret, szerkezet, tevékenységi területei, gazdasági szerepe szempontjából). 

• A nonprofit szervezeti formák, a szervezetek alapításának háttere, jogi szabályozása. 

• A nonprofit szervezetek működtetése, adminisztrációja, 

• A nonprofit szervezetek menedzsmentje. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Bartal Anna Mária (2005): Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Bp., Századvég, 155- 183.p., ISBN 963-7340-04-1 

• Bódi György – Gécziné Bárdos Eszter – Kahulits Andrea – Kákai László – LakrovitsElvíra– Lele Zsófia – Nagy József – Nagy 

Krisztina – Potháczki Dóra – Tóth Bernadett (2014): Változó civil világ. Kézikönyv civil szervezetek számára. Bp., Complex 

Kiadó, 207-247. p., ISBN 978-963-295-406-6 

• Czike Klára – Bartal Anna Mária (2005): Önkéntesek és nonprofit szervezetek. Az önkéntes tevékenységet végzők motivációi é 

szervezeti típusok azönkéntesek foglalkoztatásában. Bp., Civitas Egyesület, ISBN 963-86770-07 

• Kákai László (2009): Kik is vagyunk mi? Civil szervezetek Magyarországon. Pécs, IDResearch Kft., ISBN 978-963-88332-8-0 

Ajánlott irodalom: 

• Kuti Éva (1998): Hívjuk talán nonprofitnak… A jótékonyág, a civil kezdeményezések és az állami keretekből kiszoruló jóléti 

szolgáltatások szektorrá szerveződése. Bp., Nonprofit Kutatócsoport, ISBN 963-8139-02-1 

• Márkus Edina (2013): Helyzetkép a magyar nonprofit szektorról nemzetközi kitekintéssel. Debrecen, Debreceni Egyetem Neve-

léstudományok Intézete, ISBN 978-963-473-607-3 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. Pécs, PTE FEEFI, ISBN 978-963-642-

160-1 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: Életpálya-tanácsadás Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: szeminárium, 45 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: megismertetni az életpálya-tanácsadás társadalmi szerepét, a pályaorientációs- és korrekciós 

tanácsadás gazdasági, politikai és etikai vonatkozásait, a hazai és nemzetközi rendszerét, szakmapolitikai hát-

terét, a pályaorientáció elméletét és módszertanát, a felnőttképzés pályaorientáció szempontjából speciális cél-

csoportjait és a velük való foglalkozás különleges eljárásait. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a társadalmi tervezés gyakorlatát, a közművelődési és ifjúsági fejlesztési és stratégiai célokat, az 

ifjúság társadalmi helyzetét, igényeit, szükségleteit. 

Ismeri a közművelődési és az ifjúsági (ifjúságfejlesztési) szolgáltatási és intézményrendszerben zajló feladatok 

tervezési, szervezési és koordinációs, továbbá monitoring és értékelési mechanizmusait és lehetőségeit. Ismeri 

a fiatalok és a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszereit, a tananyagfejlesztés, tanu-

lásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés és a felnőttoktatás módszereit, illetve a kép-

zések iránti szükségletek felmérésének és működésük értékelésének, elemzésének módszereit. Ismeri a pálya-

orientáció és karriertervezés alapjait, az álláskeresés hatékony és naprakész módszereit, az életvezetési, a me-

diálási és a karrier-tanácsadó irodák működését és tevékenységét. 

Ismeri az életpálya-tanácsadáshoz, pályaorientációhoz köthető fogalmakat, elméleteket, az életpálya-tanács-

adás hazai és nemzetközi rendszerét, a pályaorientáció elméletét és módszertanát.  

Attitűd/magatartás: Emberi kapcsolataiban humánus és etikus viszonyulású. Rendelkezik a személyisége per-

manens fejlesztése, valamint szakmai önképzés fontosságának szemléletével. Alkalmas előítélet-mentességre, 

empátiára, objektivitásra, kritikai attitűdre.  

Képességek: Képes a saját és mások szakmai tevékenységét és karrier esélyeit folyamatosan értékelni, elemezni 

és fejleszteni. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A életpálya-tanácsadás, a pályaorientáció fogalmi háttere, értelmezési kerete,  jelentősége, története, 

kutatási háttere (hazai és nemzetközi megközelítésben) 

• A pálya- és a munkavállalást meghatározó elméletek. Pályafejlődési szakaszok, életpálya modellek 

• Pályaismeret. A szakmastruktúra lényege, a szakmastruktúra és a pálya kapcsolata. Tevékenységek, 

szakmák, foglalkozások osztályozási rendszere 

• A pályaorientáció módszertani megközelítésben, általános módszertani kérdések. A tanácsadási te-

vékenység általános jellemzői, feladatai, módszertana. A pályatanácsadás módszertani kérdései 

• A pályaorientációs-, képzési-, elhelyezkedési tanácsadás során alkalmazott mérési eszközök, tesztek, 

gyakorlatok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Márkus Edina (2013): Pályaorientációs alapok. In: Juhász Erika – Pete Nikoletta (szerk.): Tréningek a tehetség-

gondozásban. Civil dimenziók 2.Szeged-Debrecen, Belvedere Meridionale,ISBN: 978-615-5372-09 

• Szilágyi Klára (2007): Munka- pályatanácsadás, mint professzió. Bp., Kollégium Kft.,ISBN 963-00-4620-2 

• Szilágyi Klára (2013): Módszertani gyűjtemény: munkavállalási, munka-, pályatanácsadók számára az egyéni 

tanácsadói munkához. Bp., Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft., ISBN 978-963-89194-2-7 

Ajánlott irodalom:  

• Borbély Tibor (szerk.) (2010): Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon. 

Életpálya-tanácsadás. Bp., Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, ISBN 978-963-88746-6-5 

• Cserné Adermann Gizella (2006): A felnőttek tanulásának, tanításának új, korszerű módszerei az élethosszig tartó 

tanulás aspektusából. In: Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszere-

iről. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet 85-104.p. ISBN 963-9649-22-8 

• Páskuné Kiss Judit (2015): A pályaorientáció pszichológiai alapjai. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 

978-963-473-845-9 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Szervezés-és vezetéselmélet II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek:Szervezés-és vezetéselmélet I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A közművelődési és kulturális szervezetek kialakításának és működésének megismerése a gya-

korlatban intézménylátogatás során.  Az alkalmazott munkaszervezési módszerek, a vezetési stílus, valamint a 

konfliktuskezelési módszerek megismerése. 

 

Tudás: Ismeri a közművelődési és kulturális szervezetek gyakorlati kialakításának lépéseit, azok metodikáját. 

Megismeri a szervezetek külső és belső környezetének elemeit, azok hatásait a szervezet működésére.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas a közművelődés területén működő, közösségeket megszervező intézmények kiala-

kításához szükséges lépések felismerésére, a szervezetek működését befolyásoló belső és külső elemek beazono-

sítására, azok kezelésére alkalmas módszerek kiválasztására.  

Képességek: Képes a közművelődési és kulturális szervezetek számára legmegfelelőbb működési forma kiválasz-

tására, a szervezetek kialakítására, azok vezetésére, a különféle munkahelyi konfliktusok kezelésére.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szervezetek kialakítása, a szervezeti méret, tevékenységi kör, alkalmazott technológia 

• A szervezeti kultúra, ösztönző módszerek 

• A szervezetek piaci környezete, konkurencia, azok hatásai  

• A szervezetek tudományos-technikai környezete 

• A szervezetre ható társadalmi-gazdasági, jogi körülmények  

• A szervezetek kialakítását és működését befolyásoló kulturális feltételek 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Dobák Miklós-Antal Zsuzsanna (2016): Vezetés és szervezés: szervezetek kialakítása és működtetése. 

Bp., Akadémiai Kiadó. ISBN: 978-963-05-9447-9 

• Bakacsi Gyula (2007): Szervezeti magatartás és vezetés. Bp., Aula Kiadó, ISBN 963 9585 491 

• Bakacsi Gyula (1996): Vezetés-szervezés. Bp., Aula Kiadó, ISBN 963 503 115 7 

Ajánlott irodalom: 

• Primecz Henriett (1999): A vezetés-szervezés alapjai. Pécs, Comenius Bt. ETO jelzet: 65.01(075.8) 

65.012.3/.4 658.1.012.4 (Tankönyv) 

• Kőműves Zsolt (2009): Vezetés-szervezés fogalomgyűjtemény. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gazda-

ságtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék. ETO jelzet: 658.1.011.1 (083.7) (075.8) 

65.012.4 (083.7) (075.8) 65.012.3/.4(038) (Tankönyv) 

• Kristóf Lajos (2014): Szervezés-vezetés a gazdasági-szolgáltatási szakterület számára. Bp., Műszaki Ki-

adó. ETO jelzet: 65.012.2 (078) 65.012.4 (078) (Tankönyv) 

Tantárgy felelőse: Szabó József habil PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Kulturális közösségszervezés szakirány 

Közművelődés és kultúraközvetítés tantárgyi blokk tantárgyai 

 

 

Tantárgy neve: A helyi társadalom fejlesztése Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A kurzus folyamatában a hallgatók megismerik a társadalmi tervezés gyakorlatát konkrét 

élmény-esetpéldák kapcsán. Bekapcsolódnak egy helyi társadalom (település vagy településrész) fejlesztési 

tervének készítésébe és fejlesztési folyamataiba, így akciókutatást valósítanak meg. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a társadalmi tervezés gyakorlatát, a közművelődési és ifjúsági fejlesztési és stratégiai célokat, a 

közművelődés és az ifjúság társadalmi helyzetét, igényeit, szükségleteit. Ismeri a társadalmi-gazdasági valóság 

kulturális folyamatait és megoldandó problémáit, és ebben a helyi társadalom szerepét. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a helyi társadalom szerepének, lehetőségeinek felismerésére, a helyi szereplők 

motiválására a közösségi érdekek mentén. 

Képességek: Képes a helyi társadalom fejlesztési tervének elkészítésére a közösség bevonásával. Képes helyi 

fejlesztési programok generálására, a lakosság aktivizálására. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Társadalmi tervezés gyakorlata és esetpéldái 

• Terepgyakorlat településeken vagy településrészeken 

• Kulturális válságok és változások menedzselésének esetpéldái 

• Településfejlesztési terv készítésének gyakorlata 

• Települési akciók generálása 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Bodor Tamás (2014): Ifjúsági közösségfejlesztés. Székesfehérvár, Enigma Kiadó, ISBN 978-963-

89941-5-8 

• Maróti Andor (2005): Sok szemszögből a kultúráról. Bp.,Trefort kiadó, ISBN 9634463134 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel: a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatá-

nak elmélete. Bp., Hilscher Egyesület, ISBN 978-963-08-0606-0 

Ajánlott irodalom: 

• Soós Pál (2000): Művelődés, politika, tudomány. Nyíregyháza, Stúdium Verlag, ISBN 9637988 88 2 

• Varga A. Tamás - Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 

963-651-439-9 

• Közösségfejlesztők Egyesülete honlapján levő elektronikus tanulmányok: www.kofe.hu 

• Parola elektronikus folyóirat számai: www.adattar.net/parola 

Tantárgy felelőse: Sári Mihály PhD habil, ny. főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika PhD, tanszékvezető főiskolai docens 
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Tantárgy neve: Eseménymenedzsment I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy keretében a résztvevők megismerik az egyes közösségi események hatékony me-

nedzsment ismereteit. A tantárgy célja a különböző típusú események szervezésének és menedzselésének ha-

tékonyságát növelő módszerek és eszközök elsajátítása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a rendezvények típusait, az eseménymenedzsment tervezési és szervezési módszereit. Ismeri az 

eseménymarketing és forrásteremtés lehetőségeit. Ismeri a közösségi bevonás és együttműködés módszereit és 

technikáit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségi alapú események megszervezésére. Alkalmas közösségek összefogá-

sára, motiválására, közösségépítésre. Hangsúlyozza az események közösségi jelegének fontosságát, szerepét. 

Képességek: Képes közösségi alapú események tervezésére, szervezésére, ezekhez kötődő eseménytervek el-

készítésére. Képes együttműködéseket kialakítani, részvételre motiválni a közösségi események kapcsán. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az eseménymenedzsment történeti alapjai 

• Az eseménymenedzsment fogalmi alapjainak áttekintése 

• Az eseménymenedzsmenthez kapcsolódó országos és nemzetközi szervezetek és hálózatok 

• Az eseménymenedzsment folyamatának sajátosságai, buktatói 

• Eseménymarketing és közösségi motiváció 

• Közösségi bevonás és együttműködés technikái 

• Az eseményszervezés fázisai: tervezés, szervezés, megvalósítás, utómunkálatok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Allen, Judy (2016): A rendezvényszervezés nagykönyve. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

8855-3 

• Dér Cs. Dezső (2013): Kreatív eseménymenedzsment. Bp., Arts&Business, ISBN 978-963-08-7900-

2 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesület, ISBN 978-963-08-1959-6 

Ajánlott irodalom: 

• Budai István – Nárai Márta (szerk.) (2011): Közösségi munka, társadalmi bevonás, integráció. Győr, 

SZIE, ISBN 978-963-7175-59-6 

• Görög Ibolya (2016): Protokoll az életem. Bp., Atheneum Kiadó, ISBN 978-963-1434-16-3 

• Kepes Ágnes – Sille István (2016): Gyakorlati protokoll. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

9651-0 

• Kulturális Szemle online folyóirat számai: kultszemle.nmi.hu ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 
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Tantárgy neve: Eseménymenedzsment II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):6. 

Előtanulmányi feltételek:Eseménymenedzsment I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy keretében a résztvevők az egyes közösségi események kapcsán forgatókönyveket 

készítenek elő és vitatják meg. A tantárgy célja a különböző típusú események szervezésének és menedzselé-

sének hatékonyságát növelő módszerek és eszközök elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a rendezvények típusait, az eseménymenedzsment tervezési és szervezési módszereit. Ismeri a 

közösségi bevonás és együttműködés módszereit és technikáit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségi alapú események megszervezésére. Alkalmas közösségek összefogá-

sára, motiválására, közösségépítésre. Hangsúlyozza az események közösségi jelegének fontosságát, szerepét. 

Képességek: Képes közösségi alapú események tervezésére, szervezésére, ezekhez kötődő eseménytervek el-

készítésére. Képes együttműködéseket kialakítani, részvételre motiválni a közösségi események kapcsán. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Forgatókönyv készítésének lépései 

• Események típusai és sajátosságaik: tudományos események, kulturális események, társadalmi ese-

mények, sport- és szabadidős események, családi események stb. 

• Kiscsoportos forgatókönyv készítés közösségi eseményekhez 

• Közösségi bevonás módszerei 

• Együttműködési technikák 

• Forgatókönyvek bemutatása, megvitatása 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Allen, Judy (2016): A rendezvényszervezés nagykönyve. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

8855-3 

• Dér Cs. Dezső (2013): Kreatív eseménymenedzsment. Bp., Arts&Business, ISBN 978-963-08-7900-

2 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesülete, ISBN 978-963-08-1959-6 

Ajánlott irodalom: 

• Budai István – Nárai Márta (szerk.) (2011): Közösségi munka, társadalmi bevonás, integráció. Győr, 

SZIE, ISBN 978-963-7175-59-6 

• Görög Ibolya (2016): Protokoll az életem. Bp., Atheneum Kiadó, ISBN 978-963-1434-16-3 

• Kepes Ágnes – Sille István (2016): Gyakorlati protokoll. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

9651-0 

• Kulturális Szemle online folyóirat számai: kultszemle.nmi.hu ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dankó-Herczegh Judit PhD, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve: A turizmus elmélete és gyakorlata  Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a turizmus rendszerét, a társadalmi, gazdasági. 

kulturális életben betöltött szerepét és jelentőségét. Ismerje meg a tárgy alapirodalmát, rendelkezzen rendszer-

szemlélettel, szerezzen általános ismeretet a turizmus alrendszereiben és a turisztikai tervezés gyakorlatában. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a turizmus rendszerét, annak főbb történeti és funkcionális változásait,a turizmus alrendszereit 

(pl. kulturális turizmus), valamint a turizmus társadalmi, gazdasági és kulturális életben betöltött szerepét, ezek 

összefüggéseit, a turizmus fejlesztésének általános elveit és a tervezésének gyakorlatát. Ismeri az épített és 

szellemi kulturális örökség, a hungarikumok alapfogalmait, kulturális örökség turizmusban betöltött szerepét. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas e tárgykörben tanulmányaik folytatására;a gazdasági-társadalmi folyamatok és a 

turizmus közötti összefüggések értelmezésére.  

Képességek: Képes a turizmus rendszerszemléletű megközelítésre, részeként az épített és szellemi kulturális 

örökség fontosságának megértésére és fejlesztésben betöltött hangsúlyos  szerepére;az ok-okozati összefüggé-

sek feltárására, elemzésére, helyi fejlesztések elindítására; az emberek és csoportok turisztikai szolgáltatás 

igénybevétele érdekében történő befolyásolására és mozgósítására. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A turizmus jelentősége, fogalmának értelmezése, történeti áttekintése; korunk turizmusa 

• A turizmus rendszere: a turisztikai kereslet és a turisztikai kínálat 

• Az utazó turista; turistaforgalom jellemzésére alkalmazott mutatók; a turisztikai célterületről alkotott 

imázs és turisztikai miliő 

• A turizmus alrendszerei és összefüggésük  

• A turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezetek 

• A turizmuspolitika fogalma, célja és feladatai (koncepciók, programok, hazai és nemzetközi szerveze-

tei) 

• A turizmusfejlesztés- tervezés szempontjai, az új tervezési szemlélet jellemzői; Az idegenforgalmi/tu-

risztikai területi jellegű tervek főbb munkaszakaszai, tartalmi követelményei 

• Egy turisztikai fejlesztési program elkészítése  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Aubert Antal – Berki M (2007): A nemzetközi és a hazai turizmus területi folyamatai, piaci tendenciái 

a globalizáció korában. Földrajzi Közlöny CXXXI/LV.  3. pp. 119-131.p., ISSN 0015-5411 

• Fekete Mátyás (2005): Hétköznapi turizmus. A turizmus elmélettől a gyakorlatig. Doktori (Phd) ér-

tekezés. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, http://doktori.nyme.hu/id/eprint/226 

• Martonné Erdős Katalin (2009): A turizmus alapjai. Debrecen, Egyetem Kiadó, ISBN 978-963-473-

325-6 

 Ajánlott irodalom: 

• Horváth Attila (2001): Turizmus a kultúrában – kultúra a turizmusban.Bp., Magyar Művelődési Inté-

zet, ISBN 963 651 441 0 

• Sulyok Judit (2007): A szegmentáció mint a turisztikai marketing sikertényezője. Turizmus Bulletin 

XI. 4.sz. 46-52.p., ISSN 1416-9967 

• Turizmus Bulletin utóbbi két évfolyama (www.turizmuspanorama.hu/bulletinISSN 1416-9967 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó Irma PhD, ny. közművelődési szakértő 

  

http://doktori.nyme.hu/id/eprint/226
http://www.turizmuspanorama.hu/bulletin
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Tantárgy neve: Szakterületi kutatások Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal szakterületük különböző részterületeinek legfrissebb kutatá-

saival annak érdekében, hogy ezekről széleskörű és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, s egyben javuljon 

szakmai tájékozódó képességük.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik a társadalmi-gazdasági valóság kulturális folyamatait és megoldandó 

problémáit, a közösségi fejlesztés kialakulásának nemzetközi és hazai történetét és a közösségi fejlesztést meg-

határozó aktuális nemzetközi trendeket, az épített és szellemi kulturális örökség alapfogalmait. Ismeri a kulturális 

turizmus, a közösségi gazdaság alapjait, a kulturális alapú, helyi erőforrásokra alapozó gazdaságfejlesztés mód-

szereit, a hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzésének, éltetésének, megújításának módszereit, a nyílt 

és zárt közösségi tereket, mint közösségi, közösségszervező tényezőket és az azokkal összefüggő alapvető térel-

méleti kérdéseket. Az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, az emberi erőforrás természetét az ezzel kapcso-

latos elméleteket és irányzatokat. 

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók szakterületük szakirodalmában hatékonyan tájékozódnak, meg-

találják a legfrissebb kutatási eredményeket, s ezek tapasztalatait kritikai elemzéssel beépítik tudásukba, s tapasz-

talataikkal megismertetik környezetüket.  

Képességek: A kurzust elvégző hallgatók képesek az intézmények és települések felnőttképzési igényeinek feltá-

rására, illetve a rejtett igények artikulálására és az ehhez igazodó képzési kínálat meghatározására. Képesek a 

helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében felismertetni az önsegítő és önszervező helyi cselek-

vés, a részvétel, az épített és szellemi kulturális örökség felhasználásának fontosságát és lehetőségeit. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kultúrakutatások-típusai 

• A társadalmi-gazdasági környezet és a kultúra 

• Oktatáskutatások 

• Ifjúságkutatások 

• Felnőttképzési kutatások 

• A közösségfejlesztés a kutatások tükrében 

• Az épített és a szellemi kulturális örökség a kutatások tükrében 

• A kultúra megőrzése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kultúra és közösség folyóirat: 2014/2 sz. A Változó városok rovat tanulmányai. ISSN 0133-2597 

• Kultúra és közösség folyóirat: 2015/1. sz. A KULT-KÖZÖK c, rovat tanulmányai. ISSN 0133-2597  

• Székely Levente (szerk.) (2013): Magyar Ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978 963 087 372 7 

Ajánlott irodalom: 

• Fehérvári Anikó (ed.) (2015): Snapshot of Hungarian Education 2014 Volume of Papers. Bp., Oktatás-

kutató és Fejlesztő Intézet. 50-63 p., ISBN 978 963 682 943 8 

• Ferch Magda (szerk.) (2011): Az épített örökség védelmében. Bp., Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia, ISBN 978-963-88564-1-8 

• Kultúra és közösség folyóirat: 2015/4. sz., A magyar dokumentumfilm c. rovat tanulmányai. ISSN 0133-

2597 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 
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Tantárgy neve: A felnőttképzés módszertana I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a hallgatók megismerjék az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, 

tanításának didaktikai elveit, módszertani hátterét; a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforráso-

kat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének elveit és 

módszereit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségi fejlesztést, mint szaktevékenységet benne a felnőttképzés jelentőségét, a közösség-

fejlesztő szerepeit és etikai dilemmáit.Ismeri a távoktatás, a blendedlearning és az e-learning eszköztárát és 

alkalmazási lehetőségeit. Ismeri a felnőtt tanulók, munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, 

innovációval és továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló módszereket, motivációs 

technikákat. Ismeri a felnőttek tanulásának és tanításának módszertani alapjait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a változó igényekhez igazodó, különböző felnőtt csoportokhoz kötődő tanulási 

helyzetekben kommunikációra, konfliktuskezelésre, a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és 

fejlesztésére. 

Képességek: Képes a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőtt-

képzési programok kidolgozására, a programok módszertani hátterének kialakítására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A folyamatos tanulás intézmény háttere, szervezeti modellek 

• A felnőtt tanuló jellemzői, tanulás elvei, motívumai és akadályai 

• A felnőtt tanulás alapelvei és gyakorlata. Tanulási szükséglet, igény, cél. Tanulási módok, tanulási 

ciklus. A tanulási stílus - stratégia - módszer 

• Az individualizált tanulási megközelítések lehetőségei. A tanítás, mint képesség- és teljesítményfej-

lesztés 

• A tanítás, mint vezetés, az andragógiai vezetés különlegessége. Tanfolyamvezetés 

• Kompetenciaalapú programok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Falus Iván (2013): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti 

alapok a tanítás tanulásához. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó 244-296.p., ISBN 978-963-19-5296-4 

• Kocsis Mihály (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In: Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az 

andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 113-142.p., 

ISBN 963-9649-22-8 

• Maróti Andor (2005): Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában. In: Maróti Andor (szerk.): Ta-

nulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Bp., Nyitott Könyvkiadó, ISBN 963-86445-5-9 

Ajánlott irodalom: 

• Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. Szeged, SZTE JGYPK, ISBN 978-963-9927-

68-1 

• Faulstich, Peter – Rohlmann, Rudi (szerk.) (1997): A felnőttoktatás, mint szakma. Bp., Német Népfő-

iskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, ISBN 963-04-9073-0 

• Mayer József (szerk.) (2005): Munka és tanulás. Új utak keresése és új módszerek alkalmazása a hát-

rányos helyzetű felnőttek tanulásának elősegítéséhez. Bp., OKI ISBN 963-682-543-2 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A felnőttképzés tervezése és szervezése I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a felnőttképzés tervezésének legfonto-

sabb folyamataival, az alapvető képzéstervezési és képzésszervezési dokumentumokkal, a felnőttképzést ter-

vező és szervező szakemberek feladataival.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a felnőttképzés tervezésének területéhez kapcsolódó tartalmakat, annak alapvető törvényszerű-

ségeit, összefüggéseit és az alapvető vonatkozó jogszabályokat.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni a felnőttképzés tervezésének új és ösz-

szetett problémáival, valamint a közoktatás, közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézmé-

nyekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein felnőttképzés tervezési feladatok ellátá-

sára.  

Képességek:Képes stratégiákhoz, szükségletekhez igazított felnőttképzések és továbbképzések kiválasztására 

és megtervezésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A felnőttképzések tervezésének módszerei, lépései 

• A képzési mappa tartalma 

• Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) szerkezete 

• Képzési és kimeneti követelmények (KKK) szerkezete 

• Felnőttképzési szerepek, az oktatásszervező feladatai 

• Szakképzési alapismeretek: A kompetencia alapú képzés, a moduláris képzés, a szakmacsoportok, 

Szakképesítés, rész-szakképesítés, ráépülés, elágazás 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Farkas Éva (2013): Hazai folyamatok és nemzetközi trendek az egész életen át tartó tanulásban 2012 

után. In: Uő: A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. Szeged, 

TypiARTMédiaműhely Kft, 291-318. p., ISBN 978-963-08-7620-9 

• Juhász Erika (2009): A képzési folyamat tervezése és irányítása. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőtt-

oktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (ill. aktuális jogszabályok) 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (ill. aktuális jogszabályok) 

Ajánlott irodalom: 

• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-

2 

• Szép Zsófia – Vámosi Tamás (2007): Felnőttképzés és szakképzés, makrofolyamatok, tervezés. Pécs, 

PTE, ISBN 978-963-642-153-3 

• A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata folyóirat. Bp., RAABE Kiadó, ISSN 1788-9626 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Művészetek és kreatív ipar Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja a közösségszervezéshez kapcsolódóan a művészetek és kreatív ipari területek 

ismereteinek feltárására, és erre építve azon képességek fejlesztése, amellyel művészeti és kreatív csoportok 

kialakítása, fejlesztése segíthető. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a művészeti és kreatív ipari területek jellegzetességeit. Ismeri a kreatív művészeti ágazatokat, 

azok fő jellemzőit és alkalmazási lehetőségüket a közösségszervezésben. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik művészetszemlélő attitűddel, kreativitással. Támogatja és értékeli a művésze-

teket és a kreativitást.  

Képességek: Képes kreatív csoportok fejlesztésére, kialakítására. Képes a kreatív művészeti területeken a ké-

pességek felismerésére, a fejlesztő szakemberek megtalálására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tudásintenzív iparágak, kulturális iparágak, kreatív iparágak 

• Kreatív ágazatok és kreatív munkatársak 

• Kreatív művészeti területek: építészet, képzőművészet, kézművesség, fotográfia, film, előadóművé-

szetek, elektronikus sajtó 

• Kreatív képességek felismerése és fejlesztése 

• Művészeti csoportok kisfilmjeinek, esettanulmányainak elemzése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Európai Bizottság (2010): Zöld könyv a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról. 

Brüsszel, EB. 

• Kishonthy-Kardos Rita –Sélley Andrea (szerk.) (2014): K.O.M.P.: kreatív oktatási-művészeti projekt. 

Miskolc, SZM Alapítvány, ISBN 978-615-5355-04-2 

• Ságvári, Bence (2005): A kreatív gazdaság elméletéről. Bp., ELTE-ITHAKA. Elérhető: 

http://mek.oszk.hu/06500/06544/06544.pdf 

Ajánlott irodalom: 

• Garnham, Nicholas (1987): Concepts of Culture: Public Policy and theCulturalIndustries. In: CulturalS-

tudies, vol. 1. no. 1. 23-37. p., ISSN 1460-3551 

• Howkins, John (2004): Az alkotás gazdagít. Bátorítás kreatív embereknek. Bp., HVG Kiadói Rt., ISBN 

963-7525-49-1 

• Kreatív Iparágak Platformja (KIP) (2010): Megvalósítási Terv. Bp., Kézirat. 

• Rabb, Szabolcs (2012): Kreatív klaszter – kreatív ipar fejlesztése. MTA-RKK, Klaszter konferencia. 

Kézirat. 

Tantárgy felelőse: Szabó Irma PhD, ny. közművelődési szakértő 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi tanársegéd 
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Kulturális közösségszervező szakirány 

Közösségi fejlesztés tantárgyi blokk tantárgyai 
 

Tantárgy neve: Lokális társadalomismeret II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek:Lokális társadalomismeret I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók az elméletben megismert szociológiai és a társadalom-

földrajzi módszereket a gyakorlatban is megismerjék, hogy hogyan lehet egy települést feltérképezni, jelle-

mezni. Ezek az ismeretek adnak alapot a települések fejlesztéséhez és irányításához, a településfejlesztési ter-

vek elkészítéséhez.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a településkutatás alapvető módszereit; a kérdőívek és interjúvázlat készítésének alapjait; tele-

pülésfejlesztési tervek készítésének alapjait; az adatgyűjtés módszereit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az elemző és áttekintő készséget, a rendszerező készséget és a célirá-

nyosságot. 

Képességek: Képes egy adott település komplex elemzésének elkészítésére; terepmunkára, interjúkészítésre; 

megfelelő statisztikai adatok gyűjtésére, rendszerezésére; településfejlesztési tervek előkészítésére. Képes kö-

zösségi részvétel alapú társadalmi-közösségi tervezési folyamatok generálására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A településkutatás módszertana 

• Az interjúkészítés alapjai, interjúvázlat készítése 

• A kérdőíves felmérés, kérdőívszerkesztés 

• CSWOT-analízis készítése települési szinten 

• A településfejlesztési stratégia előkészítésének módszerei 

• Településekről készített fejlesztési stratégiák bemutatása: Kiselőadások szemléltetéssel, aktivizálás-

sal – megvitatással  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Juhász Erika (szerk.) (2003): A román közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdú-Bihar 

megye román nemzetiségiek által lakott településein. [Módszertani füzetek 4.] Debrecen, Kölcsey 

Ferenc Megyei Közművelődési Intézet, ISSN 1588-323X 

• Juhász Erika (szerk.) (2005): A roma közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdúszovát 

településen. [Módszertani füzetek 7.] Debrecen, Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet, 

ISSN 1588-323X 

• Letenyei László (szerk.) (2006): Településkutatás. Bp., Új Mandátum, ISBN 963 0606 23 2 

Ajánlott irodalom: 

• Sári Mihály (1997): Város és művelődése. Debrecen, KLTE, ISBN 963-472-217-2 

• Süli-Zakar István (szerk.) (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Budapest-Pécs, Dialógus-

Campus Kiadó, ISBN 963-9310-70-0 

• Varga Csaba (2000): Vidékfejlesztés az információskorban avagy a lokalitás esélyei. Bp., Agroin-

form, ISBN 963-502-711-7 

• Parola elektronikus folyóirat számai: www.adattar.net/parola 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Máté-Szabó Barbara Éva 
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Tantárgy neve: Közösségi fejlesztés és beavatkozás Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy a korábban megtanult elméleti ismeretekre támaszkodva gyakorlatorientáltan 

(projekt szemlélettel, pilóta projektekkel, terepmunkával stb.) igyekszik kompetencia szintre emelni a hallga-

tók meglévő tudását. A kurzus során a közösségfejlesztés és közösségi beavatkozás módszereit, a kapcsolódó 

mechanizmusokat, a megvalósítás és megvalósulás folyamatában szerepet játszó tényezőre hívja fel a hallga-

tók figyelmét.    

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a kul-

túra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, a 

közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. Ismeri a (település, közösség, speciális csoport, folya-

mat) történetiségében való feltárásának módját, a jövőtervezés, jövőalkotás módszerét. 

Attitűd/magatartás: Alkalmassá válik a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszeré-

nek tervezésére, szervezésére, továbbá a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a 

társadalmi és a közösségi partnerek együttműködésének elemzésére és értékelésére. Megfelelő érzékenyéggel 

viszonyul a közösségek problémáinak feltárására, a fejlesztési folyamatok meghatározására, ezek megvalósí-

tására.  

Képességek: Képes a közművelődési és az ifjúsági és a humánfejlesztéssel foglalkozó állami, önkormányzati, 

egyházi, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek és intézmények funkcióinak a lokális és magasabb tér-

szerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez történő alakítására. Képes a hagyományos, közösségi kul-

turális értékek megőrzését, éltetését és megújítását szolgáló közösségi folyamatok tervezésére és megvalósítá-

sára, elemzésére és értékelésére. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Közösségfejlesztés fogalmainak, elméleti megközelítéseinek gyakorlatban történő alkalmazása 

• A közösségfejlesztői folyamatok és módszerek alkalmazása a gyakorlatban 

• A közösségi felmérések (feltárások) módszerei és folyamatai 

• Közösségi beavatkozások megvalósításának körülményei (módszerek, lehetőségek és korlátok, sze-

mélyek és csoportok) 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Farkas Gabriella (2016): Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés kistelepüléseken. Parola, 

XXV. évf. 2. sz. 

• Rothman, Jack (2002): A közösségi beavatkozás megközelítései. Bp., Közösségfejlesztők Egyesülete, 

/Parola füzetek./,ISBN 963 00 9408 8 

• Varga A. Tamás - Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 

963-651-439-9 

• Vercseg Ilona (2004): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Bp., Parola Füzetek, Kö-

zösségfejlesztők Egyesülete, ISBN 963 217 5174 

Ajánlott irodalom: 

• Merton, Robert K.: (2002): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra.Bp., OsirisKiadó,ISBN963 

389 197 3 

• Molnár Aranka (2015): Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában. Bp., Közösségfejlesz-

tők egyesülete, Parola füzetek sorozat,ISSN: 1216-6723, ISBN: 978-963-87586-4-4 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel. A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatá-

nak elmélete. Bp., Hilscher Rezső Egyesület, ISBN 978-963-08-0606-0 

• Parola folyóirat. A közösségfejlesztők negyedévenként megjelenő szaklapja. Kiadja a Közösségfej-

lesztők Egyesülete, honlap: www.adattar.net/parola 
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Tantárgy felelőse: Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Projektmenedzsment és pályázatírás I. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmenedzsment alapjaival, mód-

szertanával és a legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, mo-

nitoring és értékelés). A tantárgy elsajátítását követően a hallgatók képesek lesznek projektek előkészítésére 

és bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető ismereteket. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a projektek főbb jellemzőit; a projektek előkészítését; a projekt ciklust, a projektek szervezetét; 

a projektek tervezését; a projektek végrehajtását; a projekt monitoring és ellenőrzés rendszerét; a disszeminá-

ció és fenntarthatóság lépéseit, a külföldi és hazai pályázat rendszereket. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas objektív, rendszerszemléletű gondolkodásra, közép és hosszabb távú programok 

tervezésére, a programok eredményeinek kommunikálására. 

Képességek: Képes rendszerszemléletű gondolkodásra, projektek összeállítására; szakmai szempontból helyes 

projekt és pályázati anyagok készítésére; projektek végrehajtására, a disszemináció lebonyolítására. Képes 

szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kapcsolatszervezés, kép-

zés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben). 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A projekt fogalma, projekttípusok, projektek a gazdasági és kulturális szférában. 

• A projektciklus felépítése, működése. A projekt ciklus menedzsment. A logframe módszer. A projekt 

szervezete. 

• Projektek előkészítése és tervezése. Helyzetértékelő, tervezési módszerek (probléma-fa, cél-fa, 

CSWOT-analízis, Stakeholder-analízis) 

• A projekt végrehajtása. Projektmonitoring és ellenőrzés. 

• Disszemináció és fenntarthatóság. 

• Pályázati tevékenység szerepe. Hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok. 

• Pályázatok írása és menedzselése, a pályázatírás szükségessége, -alapelvei; pályázatok típusai; pályá-

zatok legfontosabb elemei. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Hobbs, Peter (2011): Projektmenedzsment. Bp., Scolar Kft., ISBN 978-963-244-244-0 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egye-

sület, 17-39.p., ISBN 978-963-08-1959-6 

• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika (szerk.): Kultu-

rális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 226-277. p., ISBN 978-

963-08-0044-0 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (2010): Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. In: Juhász Erika 

(szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 140-170. 

p., ISBN 978-963-08-0044-0 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing ismeretek. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN: 978-615-

80313-0-1 

• Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment. Bp., HVG Kiadói Rt., ISBN 963-7525-77-7 

Tantárgy felelőse: Szabó József PhD habil., egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

  

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857
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Tantárgy neve: Projektmenedzsment és pályázatírás II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmenedzsment alapjaival, mód-

szertanával és a legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, mo-

nitoring és értékelés). A tantárgy elsajátítását követően, a hallgatók képesek lesznek projektek előkészítésére 

és bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető ismereteket. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a projektek főbb jellemzőit; a projektek előkészítését; a projekt ciklust, a projektek szervezetét; 

a projektek tervezését; a projektek végrehajtását; a projekt monitoring és ellenőrzés rendszerét; a disszemináció 

és fenntarthatóság lépéseit, a külföldi és hazai pályázat rendszereket. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas objektív, rendszerszemléletű gondolkodásra. 

Képességek: Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kap-

csolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösség-

ben).Képesa közösségszervezés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati programok kidolgozására 

és menedzselésére.Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, 

kapcsolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösség-

ben). 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Projektek előkészítése és tervezése. 

• A projekt végrehajtása. 

• Projektmonitoring és ellenőrzés. 

• Disszemináció és fenntarthatóság. 

• Pályázati tevékenység szerepe.  

• Hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok. 

• Pályázatok írása és menedzselése, a pályázatírás szükségessége, -alapelvei. 

• A pályázatok típusai. 

• A pályázatok legfontosabb elemei. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Hobbs, Peter (2011): Projektmenedzsment. Bp., Scolar Kft., ISBN 978-963-244-244-0 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesület, 17-39.p., ISBN 978-963-08-1959-6 

• Juhász Erika (2010): Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. In: Juhász Erika 

(szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 140-170. p., 

ISBN 978-963-08-0044-0 

Ajánlott irodalom: 

• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika (szerk.): Kultu-

rális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 226-277. p., ISBN 978-963-

08-0044-0 

• Szabó Irma (2011): Általános kultúraelmélet. In:Juhász Erika (szerk.) Projektmenedzsment a kultú-

rában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesület. 17-39.p., ISBN 978-963-08-1959-6 

• Verzuh, Eric(2006): Projektmenedzsment. Bp., HVG Kiadói Rt., ISBN 963-7525-77-7 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

 

  

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857
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Tantárgy neve: Marketing és PR Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a legfontosabb marketing és PR ismeretek alapjainak elsajátítása, készségszintű ismerete, a 

szolgáltatás marketingre jellemző igényfelmérés alapján a marketing mix kidolgozásának és ez alapján haté-

kony marketing programok összeállításának elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a marketing helyét és szerepét a közösségek hatékony működésének megvalósításában. Ismeri 

azokat a módszereket, amelyekkel hatékony marketing projektek dolgozhatók ki.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas az intézmények marketing helyzetének felmérésére, a marketing kommuniká-

ciós lehetőségek felismerésére, az igények feltárására, az azokhoz alkalmazható projektek előkészítésére. Fe-

lelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Képességek: Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kap-

csolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben). 

Képes az ifjúsági folyamatok, fejlesztő beavatkozások, programok és projektek tervezésére, menedzselésére, 

sikeres megvalósítására és értékelésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A marketing helye és szerepe a társadalmi-gazdasági folyamatokban. 

• A marketing-mix összeállítása. 

• Marketing cselekvési program készítése, működésének ellenőrzése. 

• Kommunikációs akciók, kommunikációs eszközök 

• A marketing és a PR intézményi lehetőségei. 

• A belső PR működése a szervezeten belül. 

• A külső PR megoldási lehetőségei. 

• ATL és BTL marketing, a gerilla-marketing megoldások. 

• Kommunikációs akciók, kommunikációs eszközök 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kotler, Philip (2012): Marketing management. Bp., Akadémia Könyvkiadó, ISBN 978-963-05-9251-

2 

• Szabó József (2015): Kulturális marketing. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN 9786158031301 

• Szabó József (2015): Kulturális marketing szöveggyűjtemény. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN 978-

615-80313-1-8 

Ajánlott irodalom: 

• Levinson, Jay C. (2008): A gerillamarketing - Az üzleti siker kézikönyve. Bp., Haszon Lapkiadó, 

ISBN 9632190882 

• Malota Erzsébet (2015): Marketing nemzetközi színtéren - Esettanulmányok hazai és külföldi pia-

cokról. Bp., Alinea kiadó, ISBN 9786155303883  

• Nyárádi Péterné – Szeles Péter (2011): Public relations. Bp., Perfekt Kiadó, ISBN 9789633948064 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 

 

  

https://www.libri.hu/szerzok/jay_c_levinson.html
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Tantárgy neve: Szociokulturális animáció Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A hallgatók megismerkednek a szociokulturális animáció fogalmával, tartalmával, francia-

országi és európai térnyerésével, az animáció alkalmazhatóságával, területeivel. A közösség belső rétegeit fel-

tárva a fejlesztés szabályait és módszereit megismerik, önállóan felkészülnek egy-egy sajátos közösség speci-

ális animálására. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Kialakulnak a vezetői készségek: problémaanalizáló készség céltudatosság, tervezési készség, kitartási 

edzettség, rugalmasság, önértékelő képesség, rendszerek önálló megismerése, elemzése és értékelés 

Attitűd/magatartás terén formálódik az empatikus készség, másság megértése, elfogadása, konfliktustűrő és 

megoldó képesség, multikulturális szemlélet, motiválhatóság 

Képességek: Kapcsolatfenntartó készség, adekvát-metakommunikációs készség, innovációs készség, kritikus 

gondolkodás, rendszerekben való látás és gondolkodás, kezdeményezőkészség, módszertani tudatosság. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kulturális animáció munkamódszerének rövid története. 

• Közösségi animáció. A csoportlét rétegei, réteg specifikus fejlesztés 

• Az animáció munkamódszerei 

• Ifjúsági csoportok animálása 

• Időskorú csoport animálása 

• Kulturális- turisztikai animáció 

• A sport közösségének animálása 

• Fogyatékkal élő emberek csoportjainak animálása 

• Intézményi és rendezvény animáció 

• Városi mikroterek használói-a csoportok animálása 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Bokor Béla – Koltai Dénes (1997): Szociokulturális animáció. Pécs, JPTE, ISBN 963-641-589-7 

• Limbos,Edouard (1985): Kulturális és szabadidős csoportok animálása. Bp.. Népművelési Intézet, 

ISBN 963-651-259-0 

• Varga A. Tamás - Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 

963-651-439-9 

Ajánlott irodalom: 

• Csider Sándor (2000): Kulturális animáció 1-2. kötet. Jegyzet. Szombathely, BDTF. 

• Juhász Erika (2003): A közösségfejlesztés történetének vázlata. In: Nézőpontok és látleletek. [Acta-

AndragogiaeetCulturae 20. sz.] (Szerk: Éles Csaba) Debrecen, DE. 167-179.p.,ISSN 0209-9608 

• Magyar Márton (2003): Turisztikai animáció. Bp., BGF, ISBN 978-3-940445-03 

• Sári Mihály (1997): Város és művelődés. Debrecen,KLTE, ISBN 963 472 217 2 

Tantárgy felelőse: Sári Mihály PhD habil, ny. főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: Kompetencia alapú képességfejlesztés Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja a kompetencia alapú oktatás és képességfejlesztés bemutatása gyakorlati feladatok alkalmazásával. 

A kurzus középpontjában a kulturális közösségfejlesztéshez kapcsolódó kompetenciák és azok fejlesztése áll. 

Célja a tudásátadás alapú oktatás-nevelés és a kompetencia alapú fejlesztés megközelítéseinek bemutatása, az 

utóbbi gyakorlati alkalmazása a társadalmi élet, a munka és az élethosszig tartó tanulás kihívásaira adott válasz-

ként, a közösségek hatékony szervezése és működtetése érdekében.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a helyi társadalom szervezett szereplőit, megfelelő kompetenciák birtokában aktivizálja a helyi 

lakosságot az önsegítő, önszervező, önképző, helyi, közösségi cselekvésre. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas szabadidős, önképző, önművelő, művészeti és egyéb közösségek animációjára, cso-

portok, közösségek felmérésére és a kapott eredmények mentén csoport-, illetve közösségi fejlesztésre. 

Képességek: Képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének szervezésére, a he-

lyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társadalmi és közösségi partnerek együttműködé-

sének biztosítására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Kompetencia fogalma, típusai, kulcskompetenciák 

• A kompetencia alapú oktatás, nevelés, képzés 

• Kompetenciák a közösségszervezésben 

•  Képességek és készségek fejlesztésének gyakorlati lehetőségei 

• Kompetenciafejlesztési gyakorlatok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (2015): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Bp., Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, ISBN 963-389-169-8 

• Németh Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Bp., Századvég Kiadó, 

ISBN 9639211311 

• Rakaczkiné Tóth Katalin (2009): A kompetenciafejlesztés gyakorlati kérdései. Bp., Szaktudás Kiadó 

Ház, ISBN 978-963-9935-34-1 

Ajánlott irodalom: 

• Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.) (2001): Tanulmányok a neveléstudományok köréből. Bp., Osiris 

Kiadó, ISBN 963-389-169-8 

• Sz. Tóth János (2009): A tanulás sokfélesége: kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól. 

Bp., Magyar Népfőiskolai Társaság, ISBN 978-963-86375-4-3 

• Torgyik Judit (2013): A tanulás színterei felnőtt- és időskorban. Bp., Eötvös József Könyvkiadó,  ISBN 

9789639955387 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat III. Kreditszáma: 10 

A tanóra típusa: gyakorlat, 160 óra az adott félévben, 4 hét alatt 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Szakmai gyakorlat II. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A hallgató kapcsolódjon be egy közművelődési-kulturális területen működő szervezet mun-

kájába, a vonatkozó szakiránynak megfelelő feladatok végzésével. Ismerje meg az ott dolgozó szakemberek 

feladatait, a munkaszervezés módszereit, a szakmai munka lépéseit, az intézmény finanszírozását, szervezeti 

kultúráját. A tantárgy keretében 160 órás gyakorlatot tölt el a hallgató a szakiránynak megfelelő közműve-

lődési-kulturális intézményben.   

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségek szervezésével foglalkozó intézményekben alkalmazott hatékony módszereket. 

Megismeri a kiválasztott intézményben a szakirányához kapcsolódó munkaköröket, a munka megszervezé-

sének folyamatit, a szervezet felépítését.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas megállapítani a kulturális és közművelődési területhez kapcsolódó munka ha-

tékony módszereit, elkülöníteni azok lépéseit. Átlátja az intézmények működését, finanszírozását, az ott te-

vékenykedő szakemberek feladatait.  

Képességek: Képes bekapcsolódni a közösségeket szervező intézményekben a szakirányához illeszkedő 

szakmai munkába, és azt eredményesen végezni. Képes a szakmai gyakorlat során megismert jó módszerek 

átadására és azok későbbi önálló alkalmazására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• a szakiránynak megfelelő gyakorlati intézmény/cég kiválasztása 

• szempontrendszer egyeztetése az oktatóval 

• 160 órás szakmai gyakorlat lefolytatása, megegyezés szerinti időpontban 

• a gyakorlatvezető értékeli a hallgató munkáját 

• beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlatról megadott szempontrendszer alapján 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk): Fel-

nőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2  

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai: a közösségi művelődés színterei - utópiák, mozgalmak, 

társadalomszervezés: a művelődési otthonok kialakulása. Bp., [Editioplurilingua,1585-082X ; 3. 

szám], ISBN 963-9431-15-X 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. Pécs, PTE 

FEEFI, ISBN 978 963 642 160 1 

Ajánlott irodalom: 

• Dudás Katalin (2005): A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 

(mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban. [Találkozások a kultúrával] 

Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 963 651 453 4 

• Koncz Gábor – Németh János – Szabó Irma (szerk.) (2007): Közművelődési fogalomtár. Bp., OKM 

– MAMI.  ETO jelzet: 316.7 (439) 351.85 (439) Belső kiadvány. 

• Szabó Irma (2011): Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános műve-

lődési központok fejlődésében, Bp., Napkút Kiadó, ISBN 978-963-263-204-9 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Humánfejlesztő szakirány 

Felnőttképzés tantárgyi blokk tantárgyai 

 

Tantárgy neve: Szakterületi kutatások Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5.  

Előtanulmányi feltételek: -- 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal szakterületük különböző részterületeinek legfrissebb ku-

tatásaival annak érdekében, hogy ezekről széleskörű és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, s egyben ja-

vuljon szakmai tájékozódó képességük.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik a társadalmi-gazdasági valóság kulturális folyamatait és megol-

dandó problémáit, a közösségi fejlesztés kialakulásának nemzetközi és hazai történetét és a közösségi fejlesz-

tést meghatározó aktuális nemzetközi trendeket, az épített és szellemi kulturális örökség alapfogalmait. Ismeri 

a kulturális turizmus, a közösségi gazdaság alapjait, a kulturális alapú, helyi erőforrásokra alapozó gazdaság-

fejlesztés módszereit, a hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzésének, éltetésének, megújításának 

módszereit, a nyílt és zárt közösségi tereket, mint közösségi, közösségszervező tényezőket és az azokkal ösz-

szefüggő alapvető térelméleti kérdéseket. Az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, az emberi erőforrás 

természetét az ezzel kapcsolatos elméleteket és irányzatokat. 

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók szakterületük szakirodalmában hatékonyan tájékozódnak, 

megtalálják a legfrissebb kutatási eredményeket, s ezek tapasztalatait kritikai elemzéssel beépítik tudásukba, s 

tapasztalataikkal megismertetik környezetüket.  

Képességek: A kurzust elvégző hallgatók képesek az intézmények és települések felnőttképzési igényeinek 

feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására és az ehhez igazodó képzési kínálat meghatározására. Képe-

sek a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében felismertetni az önsegítő és önszervező helyi 

cselekvés, a részvétel, az épített és szellemi kulturális örökség felhasználásának fontosságát és lehetőségeit. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kultúrakutatások-típusai 

• A társadalmi-gazdasági környezet és a kultúra 

• Oktatáskutatások 

• Ifjúságkutatások 

• Felnőttképzési kutatások 

• A közösségfejlesztés a kutatások tükrében 

• Az épített és a szellemi kulturális örökség a kutatások tükrében 

• A kultúra megőrzése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5 legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kultúra és közösség folyóirat: 2014/2 sz., A Változó városok rovat tanulmányai. ISSN 0133-2597 

• Kultúra és közösség folyóirat: 2015/1. sz., A KULT-KÖZÖK c, rovat tanulmányai. ISSN 0133-2597  

• Székely Levente (szerk.) (2013): Magyar Ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978 963 087 372 7 

Ajánlott irodalom: 

• Fehérvári Anikó (ed.) (2015): Snapshot of Hungarian Education 2014. Volume of Papers. Bp., Okta-

táskutató és Fejlesztő Intézet. 50-63 p.m ISBN 978 963 682 943 8 

• Ferch Magda (szerk.) (2011): Az épített örökség védelmében. Bp., Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia, ISBN 978-963-88564-1-8 

• Kultúra és közösség folyóirat: 2015/4. sz., A magyar dokumentumfilm c. rovat tanulmányai, ISSN 

0133-2597 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329 

Tantárgy felelőse:  
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Felnőttképzés az Európai Unióban Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja, hogy a szakirodalom tanulmányozása révén megismertesse a hallgatókkal az Európai Unió és 

tagállamainak felnőttképzés koncepcióit, politikáit, annak érdekében, hogy a hallgatók megismerjék a felnőttkép-

zés gazdasági, társadalmi és közoktatási környezetét és az e környezeti tényezők szerepét. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik az Európai Unió néhány meghatározó országának közoktatási és fel-

nőttképzési rendszerét, a legfontosabb felnőttképzési szervezeteket, intézményeket és felnőttképzési rendszerük 

működési mechanizmusát, valamint az adott társadalmi és gazdasági környezettel való kapcsolatukat. 

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók alkalmasak a felnőttek tanulási igényeinek megalapozott támo-

gatására, felismerve a tanulási igények, szükségletek nemzetközi térben való megalapozottságát.  

Képességek: A kurzust elvégző hallgatók képesek az élethosszig tartó (Life Long Learning) és az élet minden 

területére kiterjedő (LifewideLearning) tanulás adott társadalmi és gazdasági feltételekhez, valamint a potenciális 

tanulók iskolai végzettségéhez igazodó igényeinek felismeréséhez, s ennek alapján képesek a megfelelő felnőtt-

képzés megszervezésére és támogatására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A felnőttképzés gazdasági és társadalmi környezete Európában 

• A felnőttképzés illeszkedése a közoktatási rendszerekhez 

• A felnőttképzés fejlesztésének prioritásai és az egész életen át tartó tanulás rendszerének kiépítése és 

működtetése eltérő gazdasági és társadalmi helyzetű európai uniós országokban. (Kiemelten: típusonként 

egy-két skandináv, dél-európai, nyugat-európai, közép-európai és poszt szocialista országban, egyaránt 

reprezentálva a kontinentális és az angolszász oktatási rendszerű országokat) 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Halász Gábor (2012): Az oktatás az Európai Unióban – Tanulás és együttműködés. Bp., Új Mandátum 

Könyvkiadó, ISBN 978 963 287 053 3 

• Harangi László (2010): Az Európai Unió Felnőttoktatási és képzési prioritásai. Kultúra és közösség, 4.sz. 

9-16.p., ISSN 0133-2597  

• Köpeczi-Bóczetal. (2008): Az Európai Unió és a felnőttképzés. Bp., Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-

képzés Intézet, Tanárképzési Füzetek.  

Ajánlott irodalom: 

• Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer, Bp., Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 162 769 1 

• Forgács András –Loboda Zoltán (2003): Az Európai Unió és az oktatás, Bp., Press Publica Kiadó, 

ISBN 963-9001-82-1  

• Pordány Sarolta (1991): Irányzatok az európai felnőttképzésben. Educatio 1.sz. 56-60.p.  ISSN 1419-

8827 

• Sz. Tóth János (2006): Európai kihívások – magyar lehetőségek. A felnőttkori tanulás jövőképének 

körvonalai. Bp., NFI. 

Tantárgy felelőse:  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A felnőttképzés módszertana I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a hallgatók megismerjék az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, 

tanításának didaktikai elveit, módszertani hátterét; a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforráso-

kat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének elveit és 

módszereit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás:Ismeri a felnőtt tanulók, munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és to-

vábbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló módszereket, motivációs technikákat. Ismeri 

a felnőttek tanulásának és tanításának módszertani alapjait. 

Attitűd/magatartás:Alkalmas a változó igényekhez igazodó, különböző felnőtt csoportokhoz kötődő tanulási 

helyzetekben kommunikációra, konfliktuskezelésre, a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és 

fejlesztésére. 

Képességek: Képes a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőtt-

képzési programok kidolgozására, a programok módszertani hátterének kialakítására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A folyamatos tanulás intézmény háttere, szervezeti modellek 

• A felnőtt tanuló jellemzői, tanulás elvei, motívumai és akadályai 

• A felnőtt tanulás alapelvei és gyakorlata. Tanulási szükséglet, igény, cél. Tanulási módok, tanulási 

ciklus. A tanulási stílus - stratégia - módszer 

• Az individualizált tanulási megközelítések lehetőségei. A tanítás, mint képesség- és teljesítményfej-

lesztés 

• A tanítás, mint vezetés, az andragógiai vezetés különlegessége. Tanfolyamvezetés 

• Kompetenciaalapú programok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Falus Iván (2013): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti 

alapok a tanítás tanulásához. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó. 244-296. p. ISBN 978-963-19-5296-4 

• Kocsis Mihály (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In: Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az 

andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 113-142.p,. 

ISBN 963-9649-22-8 

• Maróti Andor (2005): Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában. In: Maróti Andor (szerk.): Ta-

nulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Bp., Nyitott Könyvkiadó, ISBN 963-86445-5-9 

Ajánlott irodalom: 

• Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. Szeged, SZTE JGYPK, ISBN 978-963-9927-

68-1 

• Faulstich, Peter – Rohlmann, Rudi (szerk.) (1997): A felnőttoktatás, mint szakma. Bp., Német Népfő-

iskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, ISBN 963-04-9073-0 

• Henczi Lajos (szerk) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A felnőttképzés módszertana II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a hallgató megismeri a felnőttek tanulásának sajátosságaihoz alkalmazkodó szervezeti kere-

teket, a főbb felnőttképzés módszereket és ezek kiválasztásának szempontjait. A félév során a hallgató megis-

meri az egyes felnőttképzési módszerek típusait és ezek sajátos jegyeit, és a felnőttképzés speciális módszereit, 

valamint ezek alkalmazási lehetőségeit az egyes képzési programok során 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: 

Ismeri a felnőttképzésben is alkalmazott módszereket; a képzési tervek, óratervek összeállításának szempont-

jait; az előzetes tudás és kompetencia mérés módszereit és eszközeit. Ismeri a felnőttek tanulásának és tanítá-

sának módszertani alapjait. Ismeri a távoktatás, a blendedlearning és az e-learning eszköztárát és alkalmazási 

lehetőségeit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas kellő szociális érzékenységgel, toleranciával és személyes felelősségvállalással 

fordulni az eltérő hátterű felnőttképzési csoportok felé. 

Képességek:Képes egyének, közösségek és település(rész)ek tanulási igényeinek feltérképezésére, az ehhez 

igazodó képzési kínálat meghatározására. Képes a felnőttoktatás és -képzés különböző színterein animátori, 

tanácsadói munkakörök ellátására. Képes a felnőtt tanulók, oktatók és a képzési folyamatban résztvevők igé-

nyeinek megfelelő képzési terv kialakítására; a felnőttképzés speciális célcsoportjainak sajátosságait figye-

lembe véve módszerek hatékony alkalmazására, felnőtt tanulói csoportok vezetésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Képzési tervek, óratervek összeállítása 

• Előadóközpontú módszerek megismerése (előadás, tanbeszélgetés, kerekasztal stb.) 

• Résztvevőközpontú módszerek megismerése (csoportmunka, projektmódszer, vita technika stb.) 

• Kompetencia- és készségfejlesztő gyakorlatok 

• Speciális felnőttképzési módszerek ismeretei (kooperatív tanulás,e-learning, coaching stb.) 

• A felnőtt tanulók ismereteinek feltárásához kapcsolódó módszerek. Mérés és értékelés eljárásainak 

ismerete 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Cserné Adermann Gizella (2006): A felnőttek tanulásának, tanításának új, korszerű módszerei az élet-

hosszig tartó tanulás aspektusából. In: Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az andragógia korszerű 

eszközeiről és módszereiről. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 85-104.p. ISBN 963-9649-22-8 

• Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (2015): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Bp., Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet, ISBN 978 963 682 889 9 

• Juhász Erika (2009): Tréningek tervezése és szervezése. In: Henczi Lajos (szerk): Felnőttoktató. Bp., 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 328-332. p. ISBN 978-963-19-6798-2 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika – Pete Nikoletta (szerk.) (2013): Tréningek a tehetséggondozásban. Civil dimenziók 

2.Szeged-Debrecen, Belvedere Meridionale,ISBN 978-615-5372-09 

• Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek. Bp., Gondolat Kiadó, ISBN 978-963-

693-157-5 

• Pete Nikoletta (2009): A tréning vezetése és a tréner. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): 

Nonformális – informális – autonóm tanulás. Felnőttnevelés, művelődés. [ActaAndragogiaeetCulturae 

sorozat 2. 2. szám] Debrecen, Debreceni Egyetem, 237-242. p., ISBN 978-963-473-407-9 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A felnőttképzés jogi szabályozása Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: -- 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A képzés célja a közösségszervezéshez kapcsolódóan felnőttoktatás területét érintő jogi 

alapismeretek átadása. A hallgatókkal körbejárjuk az oktatási jog területét, érintve és feldolgozva a legfon-

tosabb hatályos jogszabályokat. A hallgatók megismerkednek a legfontosabb jogszabályokkal, azok rendel-

kezéseivel elsősorban a felnőttképzés és a szakképzés területén, ezek alapos és beható ismerete ugyanis 

megkerülhetetlen az ezen a területen dolgozni kívánók számára. Gyakorlati feladatok segítségével a hallga-

tók megtanulják konkrét esetekben alkalmazni a jogszabályokat. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezéshez kapcsolódóan az alapvető jogszabályokat, a jogi szabályozás sajátos-

ságait, konkrétan a felnőttoktatás jogi szabályozását, az oktatási és felnőttképzési programok engedélyezte-

tését, az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának jogi hátterét.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas a gazdasági-társadalmi-jogi folyamatok, felnőttképzés és közösségszervezés 

jelenségvilága közötti összefüggések rendszerszemléletű értelmezésére. Képes a felnőttképzési programok 

engedélyeztetésre, akkreditációra történő előkészítésére, valamint felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek-

ben szakmai feladatok ellátására. 

Képességek: Képes szakértően alkalmazni felnőttképzés szabályozását célzó jogszabályok szaknyelvét, ki-

fejezésrendszerét, a felnőttképzés jogi hátterét jól ismeri és a megismert joganyag gyakorlati alkalmazására 

képes. Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problé-

mák kutatáson alapuló megoldása iránt. Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, s ezeket a szakmai 

feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani 

. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Oktatási jog legfontosabb szabályai 

• A felnőttképzés legfontosabb szabályai 

• A szakképzés legfontosabb szabályai 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Vonatkozó aktuális jogszabályok 

Ajánlott irodalom: 

• Szabó Miklós (2012): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, Bíbor Kiadó, ISBN 978 963 

9988 46 0 

• Kiss Zoltán (2006): A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai. Bp., L’Harmattan, Zsigmond 

Király Főiskola, ISBN 963 9683 35 3 

• Váradi László – Várnagy Péter (2001): Kultúra és képzés jogi szabályozása különös tekintettel a fel-

nőttek oktatására-képzésére. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Intézet, Kézirat. 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A felnőttképzés tervezése és szervezése I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév):5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a felnőttképzés tervezésének legfonto-

sabb folyamataival, az alapvető képzéstervezési és képzésszervezési dokumentumokkal, a felnőttképzést ter-

vező és szervező szakemberek feladataival.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a felnőttképzés tervezésének területéhez kapcsolódó tartalmakat, annak alapvető törvényszerű-

ségeit, összefüggéseit és az alapvető vonatkozó jogszabályokat.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni a felnőttképzés tervezésének új és ösz-

szetett problémáival, valamint a közoktatás, közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézmé-

nyekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein felnőttképzés tervezési feladatok ellátá-

sára.  

Képességek:Képes stratégiákhoz, szükségletekhez igazított felnőttképzések és továbbképzések kiválasztására 

és megtervezésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A felnőttképzések tervezésének módszerei, lépései 

• A képzési mappa tartalma 

• Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) szerkezete 

• Képzési és kimeneti követelmények (KKK) szerkezete 

• Felnőttképzési szerepek, az oktatásszervező feladatai 

• Szakképzési alapismeretek: A kompetencia alapú képzés, a moduláris képzés, a szakmacsoportok, 

Szakképesítés, rész-szakképesítés, ráépülés, elágazás 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Farkas Éva (2013): Hazai folyamatok és nemzetközi trendek az egész életen át tartó tanulásban 2012 

után. In: Uő: A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. Szeged, 

TypiARTMédiaműhely Kft, 291-318. p., ISBN 978-963-08-7620-9 

• Juhász Erika (2009): A képzési folyamat tervezése és irányítása. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőtt-

oktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (ill. aktuális jogszabályok) 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (ill. aktuális jogszabályok) 

Ajánlott irodalom: 

• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-

2 

• Szép Zsófia – Vámosi Tamás (2007): Felnőttképzés és szakképzés, makrofolyamatok, tervezés. Pécs, 

PTE, ISBN 978-963-642-153-3 

• A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata folyóirat. Bp., RAABE Kiadó, ISSN 1788-9626 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: A felnőttképzés tervezése és szervezése II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa:szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek:A felnőttképzés tervezése és szervezése I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A résztvevők a képzés eredményeként általános és gyakorlati ismereteket szerezve képessé és 

alkalmassá válnak a felnőttképzésről, a pedagógus továbbképzésről, valamint a kulturális továbbképzésről 

szóló aktuális törvényben, rendeletben meghatározott képzések szervezésére és lebonyolítására. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a képzési terv, szolgáltatási terv összeállításának folyamatát, valamint a NSZFH, KAB, PAT 

képzés engedélyezési és akkreditációs anyag összeállításának lépéseit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas felnőttképzés tervezési és szervezési folyamatok átlátására, irányítására. Fontos-

nak tartja az egész életen át tartó tanulást. 

Képességek:Képes stratégiákhoz, szükségletekhez igazított képzési program engedélyeztetésére vagy akkredi-

tációjára, majd a képzés megszervezésére és lebonyolítására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• KAB és PAT képzés akkreditációs eljárás folyamata 

• KAB és PAT képzés akkreditációs anyagának készítése 

• NSZFH képzés engedélyeztetési eljárás folyamata 

• „D” körös képzés engedélyeztetési dokumentációs készítése kiscsoportokban 

• Képzési terv készítése kiscsoportokban 

• Szolgáltatási terv készítése kiscsoportokban  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Bertalan Tamás (szerk.) (2014): Felnőttképzésről képzőknek. Bp., euGenius, ISBN 978-963-08-8564-

5 

• Juhász Erika (2009): A képzési folyamat tervezése és irányítása. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttok-

tató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

• Aktuális akkreditációs és engedélyeztetési jogszabályok 

• Aktuális akkreditációs és engedélyeztetési útmutatók 

Ajánlott irodalom: 

• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

• Szép Zsófia – Vámosi Tamás (2007): Felnőttképzés és szakképzés, makrofolyamatok, tervezés. Pécs, 

PTE, ISBN 978-963-642-153-3 

• A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata folyóirat. Bp., RAABE Kiadó, ISSN 1788-9626 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta PhD, egyetemi adjunktus 
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Tantárgy neve: A felnőttnevelés szakpolitikái Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a felnőttképzés szerepének és az ezzel kapcsolatos szakpolitikák változásait, 

s ennek keretében összefoglalni azokat az átfogó áramlatokat, amelyek a felnőttoktatást, a tágan értelmezett tár-

sadalmi nevelés értelmében meghatározták, befolyásolták 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik a felnőttképzéssel kapcsolatos szakpolitikák közelmúltbeli változását, 

a felnőttképzés piaci tendenciáit, gazdasági és társadalmi összefüggéseit, s mindennek az országos jellemzőin 

kívül a lokális vonatkozásait, valamint az emberi erőforrás természetével kapcsolatos elméleteket és irányzatokat. 

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók látóköre bővül, kritikai érzéke fejlődik.  

Képességek: A kurzust elvégző hallgatók alkalmasak mind az országos, mind a lokális (települési, területi) fel-

nőttképzési politikák társadalmi-gazdasági összefüggésekben való elhelyezésére, illetve ezek kritikai elemzésére 

és ezek alapján önálló gondolatok megfogalmazására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A felnőttképzés funkciói egykor és ma 

• A felnőttképzés szerepe a társadalmi beilleszkedésben 

• Az élethosszig tartó tanulás oktatás-gazdaságtani előzményei 

• Az oktatási expanzió értelmezései és folyamata 

• Oktatáspolitika és felnőttoktatás 

• A felnőttképzéssel kapcsolatos Európai uniós elvárások, kritériumok, ajánlások. 

• Oktatáspolitika és felnőttképzés Magyarországon a rendszerváltás utáni időszakban. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabb ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Delors, Jacques (1997): Oktatás – rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése 

az UNESCO–nak az oktatás XXI. Századra vonatkozó kérdéseiről. (1997), Bp., Osiris Kiadó, ISBN 963-

379-283-5 

• Halász Gábor (2013): Élethosszig tartó tanulás: 21. századi oktatási paradigma vagy múló divat? In: 

KraicinéSzokoly Mária - Pápai Adrienn -Perjés István (szerk.): Európai léptékkel. Bp., ELTE Eötvös 

Kiadó, 13-26.p., ISBN 978-963-284-370-4 

• Harangi László – Hinzen, Heribert – Sz. Tóth, János (1998): Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentu-

mok a felnőttoktatásról és az egész életen át tartó tanulásról. Bp., Német Népfőiskolai Szövetség Nem-

zetközi Együttműködési Intézete, ISBN 963 034 55 1 

Ajánlott irodalom: 

• Farkas Éva (2013): A láthatatlan szakma - Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. Szeged, 

TypiART Médiaműhely Kft., ISBN 978 963 087 620 9 

• Hinzen,Heribert – Koltai Dénes (1997): A felnőttoktatás jövője - A jövő felnőttoktatása. Pécs, Janus 

Pannonius Tudományegyetem, ISBN 963 049 071 4 

• Márkus Edina (2012): A felnőttképzési szolgáltatások megjelenése az Európai Unió oktatási dokumen-

tumaiban. In: Juhász Erika – Chrappán Magdolna: Tanulás és művelődés. Debrecen, Debreceni Egyetem 

322-329.p., ISBN 978 963 473 584 7 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

https://bookline.hu/szerzo/farkas-eva/55363
https://www.libri.hu/szerzok/heribert_hinzen.html
https://www.libri.hu/szerzok/dr_koltai_denes.html
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=160751&s_det=1
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=160751&s_det=1
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Humánfejlesztő szakirány 

Humánfejlesztés tantárgyi blokk tantárgyai 

 
 

Tantárgy neve: Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és gyakorlata II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A humánerőforrás menedzsment alkalmazott módszereinek áttekintése. A legfontosabb környezeti tényezőknek, 

a globalizáció és a világgazdaság változásának részletes vizsgálata. Bemutatja a munkaerő biztosítás, a toborzás, 

és a kiválasztás folyamatát. A karriermenedzsment területek alapfogalmainak, koncepcióinak megismertetése.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az emberi erőforrás természetét az ezzel kapcsolatos elméleteket és irányzatokat és ezek napjaink-

ban megfigyelhető tendenciáit. Ismeri a felnőtt tanulók, munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékelés-

sel, innovációval és továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló módszereket, motivációs 

technikákat. Ismeri a munkaerő-fejlesztés igényfelmérési lehetőségeit, a fejlesztés lehetséges módszereit, a karri-

ertervezés alapfogalmait és folyamatát. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas az emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolására és moz-

gósítására. 

Képességek: Képes a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Képes a felnőttképzés 

különböző területein, különösen a munkahelyi képzések területén a képzési irányok és célok meghatározására, 

képzési programok összeállítására, megszervezésére. Rendelkezik olyan analitikus szemlélettel, amelynek révén 

képes saját és mások szakmai tevékenységét és karrier esélyeit folyamatosan értékelni, elemezni és fejleszteni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az oktatás és képzés, mint beruházás. 

• A pályafutás tervezése: az egyéni karrier fázisai. A karrier tervezés lépései. 

• Karrier-modellek. Az egyén és a szervezet viszonya a karriertervezésben. 

• Álláskeresés. Álláshirdetés. 

• Önéletrajz készítése. 

• Állásinterjú. 

• A tanácsadó cégek gyakorlata. 

• HR különböző szervezeti környezetben. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Bácsné Bába Éva– Berde Csaba– Dajnoki Krisztina (2015): Munkaerőpiaci és HR ismeretek.  Debrecen, 

Debreceni Egyetem, ISBN 978-615-80290-0-1 

• Boudreau, John W.  (2012):  HRújratöltve, avagy Hogyan lehet bevált üzleti módszerekkel jobb személyi 

döntéseket hozni. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-9187-4 

• Gyökér Irén (2001): Humán erőforrás menedzsment. Bp., Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 16 3042 0 

Ajánlott irodalom: 

• Matiscsákné Lizák Marianna (2012): Emberi erőforrás gazdálkodás. Bp., Complex Kiadó, ISBN 978-

963-295-064-8 

• Nemeskéri Gyula – Pataki Csilla (2007): A HR gyakorlata. Bp., Ergofit, ISBN 978 963 06 3038 2 

• Poór József - Karoliny Mártonné (2003): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Bp., 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, ISBN 963 224 492 3 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Tanácsadási elméletek és technikák Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja a tanácsadás különböző elméleteinek és technikáinak megismertetése. Cél a munkavállalók és a 

felnőtt tanulók pályaorientációjával, munkavállalásával, képzésével, motiválásával kapcsolatos elméleti modellek 

és irányzatok ismeretében a konkrét egyéni és csoportos tanácsadási módszerek, technikák elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az emberi erőforrás természetét az ezzel kapcsolatos elméleteket és irányzatokat és ezek napjaink-

ban megfigyelhető tendenciáit. Ismeri a felnőtt tanulók, munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékelés-

sel, innovációval és továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló módszereket, motivációs 

technikákat. 

Attitűd/magatartás: Megfelelő hozzáállással és támogató magatartással viszonyul tevékenységéhez, alkalmas a 

tanácsadás elvégzésére különböző társadalmi háttérrel, iskolázottsággal rendelkezők esetében is. 

Képességek: Képes a felnőttoktatás és - képzés különböző színterein animátori, tanácsadói munkakörök ellátá-

sára. Képes az intézmények és települések felnőttképzési igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulá-

lására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Pályaalkalmassági elméletek 

• Pályaszocializációs elméletek 

• Egyéni és csoportos tanácsadás  

• A tanácsadás gyakorlati módszerei 

• A tanácsadó személyi és szakmai kompetenciái 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Dávid Mária (2012): A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata. Bp., Szent István Társu-

lat, ISBN 978-963-277-365-0 

• Kulcsár Éva (szerk.) (2009): Tanácsadás és terápia. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 9789632840239 

• Poór József (2005): A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 963 

05 8198 1 

• Szilágyi Klára (2005): A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségének szintjei, 

fejlesztésének lehetőségei. Bp., NFI. ISBN 978 963 08 4926 5 

Ajánlott irodalom: 

• Cope, Mick (2007): A coaching módszertana. Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve. Bp., 

Manager Könyvkiadó, ISBN 9789638754455 

• Puskás-Vajda Zsuzsa (szerk.) (2007): Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlő-

dése a 21. század kezdetén Magyarországon. Bp,, FETA, ISBN 9789630638074 

• Szilágyi Klára (2007):Munka-pályatanácsadás mint professzió. Bp., Kollégium Kft., ISBN 963 00 4620 

2 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Projektmenedzsment és pályázatírás I. Kreditszáma:2 

A tanóra típusa: előadás  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmenedzsment alapjaival, mód-

szertanával és a legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, mo-

nitoring és értékelés). A tantárgy elsajátítását követően, a hallgatók képesek lesznek projektek előkészítésére 

és bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető ismereteket. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a projektek főbb jellemzőit; a projektek előkészítését; a projekt ciklust, a projektek szervezetét; 

a projektek tervezését; a projektek végrehajtását; a projekt monitoring és ellenőrzés rendszerét; a disszemináció 

és fenntarthatóság lépéseit, a külföldi és hazai pályázat rendszereket. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas objektív, rendszerszemléletű gondolkodásra, közép és hosszabb távú programok 

tervezésére, a programok eredményeinek kommunikálására. 

Képességek: Képes rendszerszemléletű gondolkodásra, projektek összeállítására; szakmai szempontból helyes 

projekt és pályázati anyagok készítésére; projektek végrehajtására, a disszemináció lebonyolítására. Képes 

szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kapcsolatszervezés, kép-

zés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben). 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A projekt fogalma, projekttípusok, projektek a gazdasági és kulturális szférában. 

• A projektciklus felépítése, működése. A projekt ciklus menedzsment. A logframe módszer. A projekt 

szervezete. 

• Projektek előkészítése és tervezése. Helyzetértékelő, tervezési módszerek (probléma-fa, cél-fa, 

CSWOT-analízis, Stakeholder-analízis) 

• A projekt végrehajtása. Projektmonitoring és ellenőrzés.Disszemináció és fenntarthatóság. 

• Pályázati tevékenység szerepe. Hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok. 

• Pályázatok írása és menedzselése, a pályázatírás szükségessége, -alapelvei; pályázatok típusai; pályá-

zatok legfontosabb elemei. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Hobbs, Peter (2011): Projektmenedzsment. Bp., Scolar Kft., ISBN 978-963-244-244-0 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egye-

sület, 17-39.p., ISBN 978-963-08-1959-6 

• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika (szerk.): Kultu-

rális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 226-277. p., ISBN 978-

963-08-0044-0 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (2010): Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. In: Juhász Erika 

(szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 140-170. 

p., ISBN 978-963-08-0044-0 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing ismeretek. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN: 978-615-

80313-0-1 

• Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment. Bp., HVG Kiadói Rt., ISBN 963-7525-77-7 

Tantárgy felelőse: Szabó József habil. PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857
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Tantárgy neve: Projektmenedzsment és pályázatírás II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmenedzsment alapjaival, mód-

szertanával és a legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, mo-

nitoring és értékelés). A tantárgy elsajátítását követően, a hallgatók képesek lesznek projektek előkészítésére 

és bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető ismereteket. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a projektek főbb jellemzőit; a projektek előkészítését; a projekt ciklust, a projektek szervezetét; 

a projektek tervezését; a projektek végrehajtását; a projekt monitoring és ellenőrzés rendszerét; a disszemináció 

és fenntarthatóság lépéseit, a külföldi és hazai pályázat rendszereket. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas objektív, rendszerszemléletű gondolkodásra. 

Képességek: Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kap-

csolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben). 

Képes a közösségszervezés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati programok kidolgozására és 

menedzselésére. Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, 

kapcsolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösség-

ben).  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Projektek előkészítése és tervezése. 

• A projekt végrehajtása. 

• Projektmonitoring és ellenőrzés. 

• Disszemináció és fenntarthatóság. 

• Hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok. 

• Pályázatok írása és menedzselése, a pályázatírás szükségessége, -alapelvei. 

• A pályázatok típusai. 

• A pályázatok legfontosabb elemei. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Hobbs, Peter (2011): Projektmenedzsment. Bp., Scolar Kft., ISBN 978-963-244-244-0 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza: TIT Jurányi Lajos Egye-

sület, 17-39.p., ISBN 978-963-08-1959-6 

• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika (szerk.): Kultu-

rális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 226-277. p., ISBN 978-

963-08-0044-0 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (2010): Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. In: Juhász Erika 

(szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 140-170. 

p., ISBN 978-963-08-0044-0 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing ismeretek. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN 978-615-

80313-0-1 

• Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment. Bp., HVG Kiadói Rt., ISBN 963-7525-77-7 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857
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Tantárgy neve: Marketing és PR Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a legfontosabb marketing és PR ismeretek alapjainak elsajátítása, készségszintű ismerete, a 

szolgáltatás marketingre jellemző igényfelmérés alapján a marketing mix kidolgozásának és ez alapján haté-

kony marketing programok összeállításának elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a marketing helyét és szerepét a közösségek hatékony működésének megvalósításában. Ismeri 

azokat a módszereket, amelyekkel hatékony marketing projektek dolgozhatók ki.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas az intézmények marketing helyzetének felmérésére, a marketing kommunikációs 

lehetőségek felismerésére, az igények feltárására, az azokhoz alkalmazható projektek előkészítésére. Felelős-

séget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Képességek: Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kap-

csolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben). 

Képes az ifjúsági folyamatok, fejlesztő beavatkozások, programok és projektek tervezésére, menedzselésére, 

sikeres megvalósítására és értékelésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A marketing helye és szerepe a társadalmi-gazdasági folyamatokban. 

• A marketing helye és szerepe a szervezeten belül. 

• A marketing-mix összeállítása. 

• Marketing cselekvési program készítése, működésének ellenőrzése. 

• Kommunikációs akciók, kommunikációs eszközök 

• A marketing és a PR intézményi lehetőségei. 

• A belső PR működése a szervezeten belül. 

• A külső PR megoldási lehetőségei. 

• ATL és BTL marketing, a gerilla-marketing megoldások. 

• Kommunikációs akciók, kommunikációs eszközök 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kotler, Philip (2012): Marketing management. Bp., Akadémia Könyvkiadó, ISBN 978-963-05-92-51-

2 

• Szabó József (2015): Kulturális marketing. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN 9786158031301 

• Szabó József (2015): Kulturális marketing szöveggyűjtemény. Debrecen, Prokt Kiadó, ISBN 978-615-

80313-1-8 

Ajánlott irodalom: 

• Levinson, Jay C. (2008): A gerillamarketing - Az üzleti siker kézikönyve. Bp., Haszon Lapkiadó, 

ISBN 9632190882 

• Malota Erzsébet (2015): Marketing nemzetközi színtéren - Esettanulmányok hazai és külföldi piacok-

ról. Bp., Alinea kiadó, ISBN 9786155303883  

• Nyárádi Péterné – Szeles Péter (2011): Public relations. Bp., Perfekt Kiadó, ISBN 9789633948064 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 

https://www.libri.hu/szerzok/jay_c_levinson.html
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Tantárgy neve: E-learning Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

 

A tantárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókat az elektronikus tanulási környezet fogalmával és 

legfontosabb jellemzőivel. A kurzus áttekinti az e-learning képzések szervezésével kapcsolatos kérdéseket és a 

rájuk adható különböző válaszokat. A tanegység az elméleti alapozás után konkrét gyakorlati ismereteket ad a 

korszerű pedagógiai megoldások alkalmazásához. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az elektronikus tanulási környezetek jellemzőit, tisztában van a fogalomkör jelentésével; Ismeri a 

Moddle rendszer használatának alapjait; 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a digitális technológia célzott, pedagógiailag megfelelő alkalmazására; Nyitott a 

változásokra, keresi az innovatív megoldásokat a folyamatosan változó feltételrendszer figyelembe vételével. 

Képességek: Képes az elektronikus tanulási folyamat tervezésére, előkészítésére, irányítására és támogatására; 

képes tanulócsoportok szervezésére, projektek lebonyolítására és a folyamat moderálására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az e-learning fogalma, főbb típusai, eszközei. 

• Keretrendszerek 

• A Moodle rendszer 

• A Moodle szolgáltatásai 

• Tananyagszerkesztés a Moodle-ban 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Fazekas Gábor –Balla Tibor – Kocsis Gergely (2013): Elektronikus oktatási környezetek. Debrecen, 

Debreceni Egyetem. http://morse.inf.unideb.hu/valseg/gybitt/10/index.html 

• Kovács Ilma (2011): Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben. Bp., ISBN 987-963-08-0882-

8, (mek.oszk.hu) 

• Tanári kézikönyv Moodle e-oktatási keretrendszer hazsnálatáhozhttp://docplayer.hu/2730527-Tanari-

kezikonyv-moodle-e-oktatasi-keretrendszer-hasznalatahoz.html 

Ajánlott irodalom: 

• Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta (2015): A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei. 

Bp., Educatio, ISBN 978-963-9795-92-1 

• Hutter Ottó– Magyar Gábor– Mlinarics József (2005): E-learning. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 

ISBN9631660044 

• Papp Gyula Learning design: Az e-learning fejlesztés művészete. Debrecen, Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskola https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/ehu/010.pdf 

Tantárgy felelőse: Buda András PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

  

http://mek.oszk.hu/09100/09190/09190.pdf
http://docplayer.hu/2730527-Tanari-kezikonyv-moodle-e-oktatasi-keretrendszer-hasznalatahoz.html
http://docplayer.hu/2730527-Tanari-kezikonyv-moodle-e-oktatasi-keretrendszer-hasznalatahoz.html
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Tantárgy neve: Kompetencia alapú képességfejlesztés Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja a kompetencia alapú oktatás és képességfejlesztés bemutatása gyakorlati feladatok alkalmazásával. 

A kurzus középpontjában a kulturális közösségfejlesztéshez kapcsolódó kompetenciák és azok fejlesztése áll. 

Célja a tudásátadás alapú oktatás és a kompetencia alapú fejlesztés megközelítéseinek bemutatása, az utóbbi gya-

korlati alkalmazása a társadalmi élet, a munka és az élethosszig tartó tanulás kihívásaira adott válaszként. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a az oktatás, képzés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati programok kidolgozásá-

nak lehetőségeit és azok menedzselését. Kompetenciáinak birtokában fel tudja térképezni az egyének, közösségek 

és település(rész)ek tanulási igényeit, valamint meghatározza az ehhez igazodó képzési kínálatot. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a felnőttképzési programok teljes körű megszervezésére, az egyes részfolyamatok 

végrehajtásához szükséges kompetenciákat mozgósítva elkötelezetten végzi feladatát. 

Képességek: Képes a felnőttképzési programok engedélyeztetésre, akkreditációra történő előkészítésére, valamint 

felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekben szakmai feladatok ellátására. 

Képes elektronikusan támogatott képzéssel kapcsolatos felületek, tartalmak és dokumentumok kezelésére, adatok 

rögzítésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Kompetencia fogalma, típusai, kulcskompetenciák 

• A kompetencia alapú oktatás, nevelés, képzés 

• Kompetenciák a humánfejlesztésben 

•  Képességek és készségek fejlesztésének gyakorlati lehetőségei 

• Kompetenciafejlesztési gyakorlatok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (2015): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Bp., Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, ISBN 978 963 682 889 9 

• Németh Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Bp., Századvég Kiadó, 

ISBN 9639211311 

• Rakaczkiné Tóth Katalin (2009): A kompetenciafejlesztés gyakorlati kérdései. Bp., Szaktudás Kiadó 

Ház, ISBN 978-963-9935-34-1 

Ajánlott irodalom: 

• Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.) (2001): Tanulmányok a neveléstudományok köréből. Bp., Osiris 

Kiadó, ISBN 963 389 169 8 

• Sz. Tóth János (2009): A tanulás sokfélesége: kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól. 

Bp., Magyar Népfőiskolai Társaság, ISBN 978-963-86375-4-3 

• Torgyik Judit (2013): A tanulás színterei felnőtt- és időskorban. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, ISBN 

9789639955387 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  
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Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat III. Kreditszáma: 10 

A tanóra típusa: gyakorlat, 160 óra az adott félévben, 4 hét alatt 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Szakmai gyakorlat II. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: A hallgató kapcsolódjon be egy közművelődési-kulturális területen működő szervezet mun-

kájába, a vonatkozó szakiránynak megfelelő feladatok végzésével. Ismerje meg az ott dolgozó szakemberek 

feladatait, a munkaszervezés módszereit, a szakmai munka lépéseit, az intézmény finanszírozását, szervezeti 

kultúráját. A tantárgy keretében 160 órás gyakorlatot tölt el a hallgató a szakiránynak megfelelő közműve-

lődési-kulturális intézményben.   

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségek szervezésével foglalkozó intézményekben alkalmazott hatékony módszereket. 

Megismeri a kiválasztott intézményben a szakirányához kapcsolódó munkaköröket, a munka megszervezé-

sének folyamatit, a szervezet felépítését.   

Attitűd/magatartás: Alkalmas megállapítani a kulturális és közművelődési területhez kapcsolódó munka ha-

tékony módszereit, elkülöníteni azok lépéseit. Átlátja az intézmények működését, finanszírozását, az ott te-

vékenykedő szakemberek feladatait.  

Képességek: Képes bekapcsolódni a közösségeket szervező intézményekben a szakirányához illeszkedő 

szakmai munkába, és azt eredményesen végezni. Képes a szakmai gyakorlat során megismert jó módszerek 

átadására és azok későbbi önálló alkalmazására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• a szakiránynak megfelelő gyakorlati intézmény/cég kiválasztása 

• szempontrendszer egyeztetése az oktatóval 

• 160 órás szakmai gyakorlat lefolytatása, megegyezés szerinti időpontban 

• a gyakorlatvezető értékeli a hallgató munkáját 

• beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlatról megadott szempontrendszer alapján 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk): Fel-

nőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2 

• Kovalcsik József (2003): A kultúra csarnokai: a közösségi művelődés színterei - utópiák, mozgalmak, 

társadalomszervezés: a művelődési otthonok kialakulása. Bp., [Editioplurilingua, 1585-082X ; 3. 

szám], ISBN 963-9431-15-X 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Intézet. ISBN 978 963 642 160 1 

Ajánlott irodalom: 

• Dudás Katalin (2005): A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 

(mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban. [Találkozások a kultúrával] 

Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 963 651 453 4 

• Koncz Gábor – Németh János – Szabó Irma (szerk.) (2007): Közművelődési fogalomtár. Bp, OKM 

– MAMI.  ETO jelzet: 316.7 (439) 351.85 (439) Kézirat. 

• Szabó Irma (2011): Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános műve-

lődési központok fejlődésében. Bp., Napkút Kiadó, ISBN 978-963-263-204-9 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  Kenyeres Attila Zoltán, egyetemi tanársegéd 
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Tantárgy neve:  Európa-tanulmányok I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: gyakorlat,  elmélet 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy, kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:  A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az európai integráció 

folyamatával, s hogy ennek elemzésével bemutassa az integrációs folyamat legfontosabb 

jellemvonásait 
 

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, Osiris – Századvég, 1995 

• John McCormick: The European Union – Politics and Policies.Westview Press, Boulder, Colorado, 

1996 

• Desmond Dinan: Evercloser Union? An Introductiontothe European Community.Boulder, LynneRi-

enner, 1994 

• H. Wallace – W. Wallace (szerk.9: Politikák születése az Európai Unióban. Pécs, StudiaEuropeana, 

1999  
•  

Tantárgy felelőse:  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):   
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Tantárgy neve: MÉDIA- ÉS FILMELMÉLET Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 8. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a médiatartalmak elemzésére, az analitikus gondolkodásra, 

valamint az elektronikus média kultúrára és a mindennapokra gyakorolt hatásainak felismerésére. A média-

tartalmakkal szembeni kritikus személet kialakítása döntő fontosságú. Ennek érdekében a hallgatóknak a 

félév során önálló elemzést kell készíteniük egy tetszőlegesen választott filmről, televíziós műsorról, vagy 

bármely más médiatartalomról. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a filmek és a televíziós híradózás történetét; a filmes és televíziós műfaji kategóriákat; a film-

történeti szempontból klasszikusnak és mérföldkőnek számító alkotásokat; a filmek és a televíziós műsorok 

előállításának folyamatait; a kamera és a rendező szerepét; azokat a befolyásolási technikákat, amelyek révén 

a média képes a nézőkre tudattalanul is hatni. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a kommunikációs, esztétikai, elemzési, szövegértési, készséget, va-

lamint fejleszti a kreativitást, a fogalmazási készséget, ugyanakkor elősegíti a kritikai személet kialakulását. 

Képességek: Képes a különböző filmes és televíziós alkotások műfaji besorolására; a filmek esztétikai elem-

zésére; egyéni érzéktől függően bizonyos médiatartalmak előállításában való részvételre; a médiatartalmak 

kritikus befogadására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A film helye a modern tömegtársadalmak és civilizáció közegében. A filmtörténet elméleti kérdé-

sei. 

• A film alapformái. 

• A film önálló sajátosságának kérdései: film és irodalom, film és színház, film és képzőművészet. 

• A filmelbeszélés fő eszközei. 

• Filmvetítés és a vetített film elemzése. 

• Reklámfilmek elemzése. 

• Televíziós hírműsorok elemzése. 

• Televíziós infotainment műsorok elemzése. 

• Televíziós edutainment műsorok elemzése.  

• Zenei videoklipek elemzése, az azokban megjelenő társadalmi jelenségek felismerése. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató önálló munkát végez. Kiválaszt bármely filmes vagy televíziós médiatartalmat, amelyről önálló 

elemzést készt az órán előzetesen leegyeztetett szempontsor alapján. Ezt elektronikus formában kell bead-

nia.   

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzotta-

kon - alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• André Bazin (1995): Mi a film? Budapest, Osiris Kiadó. ISBN: 9633794544 

• Balomi-Lázár Péter (2008): Média és társadalom. Jaffa kiadó. Budapest. ISBN: 9789638808509 

• Hartai László (2004): Mozgókép és médiaismeret 2. Budapest: Korona Kiadó ISBN: 9639036543 

• Hartai László (2003): Mozgókép és médiaismeret 1. Budapest: Korona Kiadó. ISBN: 9639036543 

• Széles Tamás – Szabó József (2011): Digitális szép új világ. Debrecen. DMKKA ISBN 

9789630806800 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila egyetemi 

tanársegéd, PhD. 
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Tantárgy neve: SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSELMÉLET I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa a szervezeteket vizsgáló elméletek kialakulását, azok fejlődését és egy-

másra épülését. A félév során a hallgatók megismerik a világszerte leginkább alkalmazott szervezeti struk-

túrákat, és az azok közti különbségeket. A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a szervezetek vezetésének és 

irányításának módozatait is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szervezetek kialakulását magyarázó elméleti irányzatokat; a szervezetek létrehozásával kap-

csolatos feladatokat; a szervezetek strukturálását; a különböző struktúrák fejlesztésé és eredményes működ-

tetését; a szervezetek hatékony felépítéséhez és működtetéséhez szükséges szervezési és vezetési feladato-

kat.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a hallgatók organizációs és irányítási készségeit, a logikus gondol-

kodást. 

Képességek: Képes az adott célnak leginkább megfelelő szervezeti forma kiválasztására, az adott szervezeti 

forma gyakorlati kialakítására, szervezetek hatékony irányítására és működtetésére 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szervezetelméleti irányzatok kialakulása, történelmi előzmények. A klasszikus iskola -Taylor 

• A klasszikus iskola – Fayol, Weber, Ford 

• Az emberközpontú irányzatok: hawthorne-i kísérletek, XYZ irányzatok, szervezeti magatartástu-

domány (Lewin, Barnard, Simon)  

• Integrációs irányzatok – strukturalista elméletek (rendszerelmélet, tranzakciós költségelmélet, kon-

tingencia elmélet, erőforrás függés elmélet, institucionalista, populáris ökológia elmélet) – választás 

alapján álló elméletek (Child, Mintzberg, szervezeti ökológia, politikai gazdaságtani iskola) 

• Szervezetelméleti irányzatok Japánban és Közép-Kelet Európában 

• A szervezetek környezetének hatásai (piaci, tudományos-technikai, társadalmi-gazdasági, kulturá-

lis) 

• A szervezetek belső adottságai (méret, profil, alapfolyamati- és információs technológia, eredet, 

telepítési helyzet, szervezeti kultúra) 

• Szervezeti formák – a lineáris és a funkcionális szervezetek 

• Szervezeti formák – a divizionális szervezetek 

• Szervezeti formák – mátrix, tenzor, konszern, holding 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgatók a félév során három, az első órán leegyeztetett időpontban rövid írásbeli tesztet töltenek ki az 

addig megtárgyalt témakörökből. Szóbeli vizsga, amely a tantárgy témakörein - a kötelező irodalom isme-

retanyagán és az előadáson elhangzottakon alapul.  A jegybe beszámít a félév során megírt három írásbeli 

teszt eredménye is.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

. 

• Nemes Ferenc (2004): Vezetési ismeretek és módszerek. Budapest, Magánkiadás. ISBN: 

9630355655  

• Dobák Miklós, Antal Zsuzsa (2010): Vezetés és szervezés. Budapest, Aula Könyvkiadó. ISBN: 

9789639698895 

• Kristóf Lajos (2004): Vezetés-szervezés. Budapest, Képzőművészeti Kiadó. ISBN:  9633369495 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila egyetemi 

tanársegéd, PhD. 

http://www.polc.hu/szerzo/kristof_lajos/
http://www.polc.hu/konyvkiado/kepzomuveszeti_kiado/
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Tantárgy neve: SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSELMÉLET II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Szervezés- és vezetéselmélet I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa a szervezeteket vizsgáló elméletek kialakulását, azok fejlődését és egy-

másra épülését. A félév során a hallgatók megismerik a világszerte leginkább alkalmazott szervezeti struk-

túrákat, és az azok közti különbségeket. A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a szervezetek vezetésének és 

irányításának módozatait is. A gyakorlat során hallgatók megtanulják a szervezeti diagramok készítését, és 

a szervezetet a célokhoz tudják alakítani. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szervezetek kialakulását magyarázó elméleti irányzatokat; a szervezetek létrehozásával kap-

csolatos feladatokat; a szervezetek strukturálását; a különböző struktúrák fejlesztésé és eredményes működ-

tetését; a szervezetek hatékony felépítéséhez és működtetéséhez szükséges szervezési és vezetési feladato-

kat.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a hallgatók organizációs és irányítási készségeit, a logikus gondol-

kodást. 

Képességek: Képes az adott célnak leginkább megfelelő szervezeti forma kiválasztására, az adott szervezeti 

forma gyakorlati kialakítására, a szervezeti ábrák elkészítésére, a szervezetek hatékony irányítására és mű-

ködtetésére 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A stratégia és a szervezet összehangolása 

• A termelésorientált szervezetek típusai 

• A funkcionális szervezetek működése a nonprofit szektorban 

• A projekt szervezet beépülése a szervezetbe 

• A keresletorientált szervezetek 

• A divizionális szervezetek az oktatásban és a nonprofit szférában 

• A mátrix szervezet 

• A szervezetek környezetének hatásai (piaci, tudományos-technikai, társadalmi-gazdasági, kulturá-

lis) 

• A szervezetek belső adottságai (méret, profil, alapfolyamati- és információs technológia, eredet, 

telepítési helyzet, szervezeti kultúra) 

• Célorientált szervezetek, mikromátrix 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgatók a félév során három, az első órán leegyeztetett időpontban rövid írásbeli tesztet töltenek ki az 

addig megtárgyalt témakörökből. Szóbeli vizsga, amely a tantárgy témakörein - a kötelező irodalom isme-

retanyagán és az előadáson elhangzottakon alapul.  A jegybe beszámít a félév során megírt három írásbeli 

teszt eredménye is.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

• Nemes Ferenc (2004): Vezetési ismeretek és módszerek. Budapest, Magánkiadás. 

ISBN:9630355655 Dobák Miklós, Antal Zsuzsa (2010): Vezetés és szervezés. Budapest, Aula 

Könyvkiadó. ISBN: 9789639698895 

• Kristóf Lajos (2004): Vezetés-szervezés. Budapest, Képzőművészeti Kiadó. ISBN: 9633369495 

• Chris Roebuck (2011): Hatékony vezetés. Budapest, Scolar Kiadó. ISBN: 9632442471 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila egyetemi 

tanársegéd, PhD. 

 

http://www.polc.hu/szerzo/kristof_lajos/
http://www.polc.hu/konyvkiado/kepzomuveszeti_kiado/
http://www.polc.hu/szerzo/chris_roebuck/
http://www.polc.hu/konyvkiado/scolar_kiado/

