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Tantárgyleírások 
 

 

 

Tantárgy neve: Demográfia és munkaerőpiaci politikák Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80-20% (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben. 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A demográfia az emberi populációval és ennek sajátosságaival (népesség számával, ennek szerkezetével, 

térbeli eloszlásával, népesség mozgásával stb.) foglalkozó társadalomtudomány. A képzésben a 

demográfiának azokat a területei vizsgáljuk, amelyek a leendő szakemberek számára konkrét segítséget 

nyújtanak szakmai tevékenységeik megvalósításához. A demográfia tudománya ebben az esetben 

elsősorban a célcsoport elemzésekhez, és az erre épített tevékenységtervezéshez nyújt jelentős segítséget, 

amely alapot biztosít a szakmai munkák tervezhetőségéhez, ezek megvalósításához. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• a demográfia fogalmi készlete 

• életkori korcsoportok kulturális és oktatási jellemzői, ezek térbeli sajátosságai  

• a népesség horizontális és vertikális mobilitása 

• kulturális statisztikák  

• oktatási és képzési statisztikák  

• etnikai, vallási csoportok és ezek jellemzői 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Tóth József (2002): Általános társadalomföldrajz. Budapest, Dialóg Campus ISBN: 

9789639310445 

• Demográfia folyóirat releváns számai  ISSN 2498-6496 (Online). ISSN 0011-8249 (Nyomtatott) 

(http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia) 

• KSH (2017): Demográfiai helyzetkép. In: Magyarország, 2016. Központi Statisztikai Hivatal, 

Budapest, 9-25. p. ISSN: 1416-2768 

• Kulturális statisztikák EMMI, KSH, Oktatási, képzési statisztikák EMMI KSH, OSAP 1665 

• Népszámlálási adatok 2001, Népszámlálási adatok 2011 

http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia


Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák, a kultúratudomány, 

nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet meghatározó elméleti irányzatait 

és azok összefüggéseit. 

Ismeri a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit, 

valamint a szervezés és irányítás elméleti alapjait és technikáit. 

 

• képességei 

Képes a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az új 

információk, problémák és jelenségek szaktudományos feldolgozására, a szociokulturális társadalmi 

folyamatok elemzésére. 

 

• attitűdje 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Rendelkezik a kezdeményezés, az önálló és közösségi döntéshozatal képességeivel. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof.Dr. habil. Polónyi István, egyetemi tanárCSc 

habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Szabó 

József, egyetemi docens, PhD habil. 

 

  



Tantárgy neve: Forráselemzés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70-30% (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A forráselemzés célja és feladata a szakterülettel kapcsolatos aktuális és a korábban megjelent legjelentő-

sebb szakirodalmi források megismerése, a kultúraközvetítés és az egész életen át tartó tanulás mélyebb 

összefüggéseinek megértéséhez szükséges információforrások felkutatása, különböző problémáinak ösz-

szevetése, eredményeinek értelmezése és felhasználása.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A hazai és nemzetközi kulturális intézményrendszerről szóló források 

• Az egész életen át tartó tanulás színtereiről szóló források 

• A kulturális tevékenységről szóló források 

• Az egész életen át tartó tanulásról szóló források 

• A kulturális és felnőttképzési területre vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozások 

• Az előzőek által együttesen meghatározott kulturális viszonyokról és folyamatokról, valamint 

az egész életen át tartó tanulásról szóló források megismerése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

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

Tartó Művelődés Alapítvány- Művészetek Háza Gödöllő. Budapest,Tinta Könyvkiadó ISBN 978-

963-9902-69-5 

• Hofstede, G. (2008.): Kultúrák és szervezetek. Budapest, VHE KFT. ISBN: 978 963 0658 97 3  

• Rüdiger, Safranski (2004): Mennyi civilizációt bír el az ember? Budapest, Európa könyvkiadó HU 

ISSN 0231-2433 

• Hall, Stuart (1997): A kulturális identitásról. In: Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus. 

Budapest, Osiris - Láthatatlan Kollégium, 60-85. p. ISBN 963 379 265 7 

• Vitányi Iván (1986): Az „Európa-paradigma”- Európai kultúra – világkultúra. Budapest, Magvető 

ISBN: 963 140 9155 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák, a kultúratudomány, 

nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet meghatározó elméleti irányzatait 

és azok összefüggéseit 

Ismeri a kultúra és a civilizáció fogalmak jelentésének fejlődéstörténetét, egymáshoz való 

viszonyukat. 

https://moly.hu/kiadok/magveto


Ismeri a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit és a magyar 

kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát 

 

• képességei 

Képes a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az új 

információk, problémák és jelenségek szaktudományos feldolgozására, a szociokulturális társadalmi 

folyamatok elemzésére 

 

• attitűdje 

Kreatív, problémamegoldó- és reflexiós módon közelít a szakmai kérdésekhez 

Adaptív és rendszerszemléletű 

 

• autonómiája és felelőssége 

Önállóan és permanensen fejleszti személyiségét, alkalmazza a szakmai önképzést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Szabó Irma, 

óraadó oktató, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Művelődés- és művészetszociológia Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: prezentációval kísért 

előadás hallgatói feladatmegoldással 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:hallgatói egyéni kutató munka és projekt 

munka eredményének értékelése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebben elsajátítsák a kultúra és művelődés társadalmi globális as-

pektusait, közvetítőit, intézményeit és össze tudják vetni a hazai és nemzetközi művelődésszociológiai, 

valamint művészetszociológiai folyamatokat, történeti síkról meg tudják közelíteni az intézményrendszer 

változásait és ennek globális és lokális hatásait, rálátásuk legen a kulturális kisebbségi csoportok mecha-

nizmusaira. További cél, hogy önálló kutató munka segítségével, valamint projekt feladatok megoldásával 

elmélyítsék a kultúra és művelődés társadalmi aspektusaihoz, a kultúra, művészetek és művelődés közve-

títőihez és intézményeihez fűződő ismereteiket. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A művelődés- és művészetszociológia globális és lokális kérdései 

• Társadalom és művelődés, a társadalmi csoportok kulturális aktivitása, globális és lokális élet-

módkutatások 

• Globalizálódó médiumok, a globális tömegkommunikáció szociológiai kérdései 

• A műalkotások befogadásának társadalmi folyamatai, elemző mechanizmusai, társadalmi össze-

függései hazai és nemzetközi szintéren 

• Olvasásszociológia hazai és nemzetközi szintű összehasonlítsa 

• A mai magyar társadalom kulturális állapota, a kulturális közvetítőrendszere az Európai Unió 

hatásainak tükrében 

• A divat hazai és nemzetközi szociológiai aspektusai 

• A szabadidő eltöltésének kutatása kisebbségi csoportok színterein 

• Szubkultúrakutatások 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Antalóczi Tímea et. al. (szerk.) (2009): (Vész)jelzések a kultúráról. Budapest, MTA Politikatudo-

mányok Intézete ISBN 978-963-7372-51-3 

• Wessely Anna (szerk.) (2003) : A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó ISBN 

963 389 406 9 

• Józsa Péter (szerk.) (1978): Művészetszociológia. Budapest, Közgazdasági és jogi Kiadó ISBN 

963 220 617 7  

• GertrudLehnert (2003): Divat. Budapest, Kossuth Kiadó ISBN 963 094 424 3 

• Gazsó Ferenc (szerk.) (1995): Vesztesek: Ifjúság az ezredfordulón. Budapest, Ezredforduló Ala-

pítvány ISBN 963 04 5326 6 



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a globális emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat tartalmazó joganyag lényegi összefüggéseit, 

a kultúrára gyakorolt hatásait, a kisebbségi kultúrák és a multikulturális területek sajátosságait 

Ismeri a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit és a magyar 

kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait. 

Ismeri a kultúra és a civilizáció fogalmak jelentésének fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat. 

Ismeri a magyar társadalom legfontosabb kisebbségi csoportjait, a multikulturális társadalom alapvető 

jellemzőit. 

 

• képességei 

Képes a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az új 

információk, problémák és jelenségek szaktudományos feldolgozására, a szociokulturális társadalmi 

folyamatok elemzésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készséggel, pozitív beállítódással, 

küzdeni tudással, érzelmi intelligenciával. 

Rendelkezik nyitottsággal más kulturális világok iránt, a kulturális különbözőségek értékelésével, 

különbözőségek értékelésének és elfogadásának képességével. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Önállóan és permanensen fejleszti személyiségét, alkalmazza a szakmai önképzést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Herczegh Judit Katalin, egyetemi tanársegéd, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Erdei Gábor, 

egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Hazai és nemzetközi kulturális intézményrendszer Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80-20% (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: intézményrendszer 

eseteinek feldolgozása videofilmek, esetleírások, intézménylátogatások segítségével 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes és pontos információkkal rendelkezzenek a hazai kulturális 

intézményrendszerről, és legyenek nemzetközi összehasonlítási alapjaik. Ezáltal a tantárgy elősegíti a 

résztvevők szakmai munkájában a kulturális intézményrendszerben való elhelyezkedést, az egyes intéz-

ménytípusok munkájának megértését, az intézmények közötti kapcsolati hálók erősítését. 

 

Témakörök: 

• A hazai kulturális intézményrendszer a jogrendszer tükrében 

• Intézményi és közösségi színterek a hazai kultúrában (közművelődés, könyvtár, múzeum, levél-

tár stb.) 

• Az egyes hazai intézményi színterek jellemzőinek megismerése és elemzése videofilmek, eset-

leírások, intézménylátogatások segítségével 

• Kulturális intézményi és szervezeti minták Európában (a francia animációs modell és intézmé-

nyei, az északi fesztiválközpontok, a közép-európai népfőiskolák kulturális tevékenysége, a 

Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal – Vajdaság, Muravidék, Felvidék, Kárpátalja, Er-

dély – tagjainak kultúraközvetítő színterei stb.) 

• Összehasonlító elemzések az egyes európai közösségi színterek és intézmények között 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Bellavics István (szerk.) (2000): Kulturális világjelentés – Kultúra, kreativitás, piac 1998. Buda-

pest, Osiris Kiadó – Magyar UNESCO Bizottság 

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

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

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

957 393 2 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 



Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 

• attitűdje 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést.  

Képviseli szakmája érdekeit és érdemeit, azok mellett felelősségteljesen kiáll. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Závogyán Magdolna, 

óraadó oktató 

 

  



Tantárgy neve: Közösségi művelődés tevékenységrendszere I. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30-70% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: projektmunka 

kidolgozása 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerjék a közösségi művelődés hazai tevékenységrend-

szerét, és értelmezéséhez, elemzéséhez legyenek alapjaik a tantárgy II. részének nemzetközi összehason-

lításai során. A tantárgy segítségével a résztvevők hatékonyan tudják felépíteni egy közművelődési intéz-

mény vagy közösségi színtér tevékenységrendszerét célcsoporthoz és térséghez igazítva. 

 

Témakörök: 

 

• A közművelődési alapszolgáltatások és hozzájuk kapcsolódó tevékenységek rendszerének meg-

ismerése konkrét gyakorlatokon keresztül: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segí-

tése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín bizto-

sítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

• A közművelődési alapszolgáltatásokra épülő gyakorlati projektmunka felépítése, megtervezése 

kiscsoportos formában konkrét településre és intézményre vonatkoztatva. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Agárdi Péter (2012): Kultúravesztés vagy kultúraváltás? Nemzeti értékek – kultúraközvetítés – mű-

velődéspolitikák. Budapest, Napvilág Kiadó 

• Assmann, Jan (2013): A kulturális emlékezet. Budapest, Atlantisz Kiadó 

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

mánygyűjtemény. Budapest, Széphalom Könyvműhely 

• Erdősi Péter – Sonkoly Gábor (szerk.) (2004): A kulturális örökség. Budapest,L'Harmattan 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329, SZÍN folyóirat cikkei ISSN 2416-1004 

  



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és ma-

nifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt nyújtó 

tapasztalatok szakszerű facilitálására 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 

• attitűdje 

Kreatív, problémamegoldó- és reflexiós módon közelít a szakmai kérdésekhez. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

Fontosnak tartja a tevékenységek és emberek együttműködését és összehangolását. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Rőfi Mónika, központvezető, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Závogyán Magdolna, 

óraadó oktató, Dr. Sári Mihály, óraadó oktató, PhDhabil.  

 

  



Tantárgy neve: Közösségi művelődés tevékenységrendszere II. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30-70% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: projektmunka 

kidolgozása 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kulturális tevékenységrendszer I. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerjék a közösségi művelődés nemzetközi vonatko-

zásban értelmező modelljeinek tevékenységeit, különös tekintettel a Kárpát-medencei határon túli magyar-

ság modelljeire. Ezáltal a tantárgy elősegíti a szórványban, diaszpórában és tömbmagyarságban élők kul-

turális életének megismerését, és érzékenyíti a résztvevőket ennek megértésére és támogatására. Másrészt 

a tantárgy szakmailag megalapozza a határon túli kulturális projektek kidolgozását. 

 

Témakörök: 

 

• A közösségi művelődés néhány európai modellje (animáció, multiplikátorok, EKF program, Krea-

tív Európa Program stb.). 

• Határon túli magyar közösségi művelődés a Kárpát-medencében: 

a) az EMKE és az erdélyi közösségi művelődés, 

b) a CSEMADOK és a felvidéki közösségi művelődés, 

c) az MNMI és a muravidéki közösségi művelődés, 

d) a KMMI, a Pro CulturaSubcarpathica és a kárpátaljai közösségi művelődés, 

e) a VNMI és a vajdasági közösségi művelődés. 

• A határon túli magyar közösségi művelődés modelljeire épülő gyakorlati projektmunka felépítése, 

megtervezése kiscsoportos formában konkréttérségre és tevékenységre vonatkozóan. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Blénesi Éva – Mandel Kinga – Szarka László (szerk.) (2005): A kultúra világa: A határon túli 

magyar kulturális intézményrendszer. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

(MTA ENKI), 292 p. ISBN:963-508-447-1 

• Garaczi Imre – Szilágyi István (szerk.) (2010): A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kár-

pát-medencében. Veszprém, Pannon Egyetem 

• Juhász Erika (szerk.) (2014): Közösségi művelődés – közösségi tanulás. Debrecen, Debreceni 

Egyetem ISBN: 978-963-473-766-7 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329, SZÍN folyóirat cikkei ISSN 2416-1004 

  



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és ma-

nifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt nyújtó 

tapasztalatok szakszerű facilitálására 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 

• attitűdje 

Kreatív, problémamegoldó- és reflexiós módon közelít a szakmai kérdésekhez. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

Fontosnak tartja a tevékenységek és emberek együttműködését és összehangolását. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Rőfi Mónika, központvezető, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Závogyán Magdolna, 

óraadó oktató, Dr. Sári Mihály, óraadó oktató, PhDhabil. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Kulturális örökségmenedzsment Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30-70% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: projektmunka 

kidolgozása 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerjék a kulturális örökség fogalmi környezetét, típu-

sait, azok jellegzetességeit. A gyakorlat keretében megismerhetik a felterjesztési folyamatot, projektmun-

kában felterjesztést készítenek. Ezt követően egy-egy örökség megóvására, széleskörű megismertetésére 

és pénzügyi fenntartására készítünk javaslati tervet. A tantárgy elősegíti a résztvevőknek a kulturális örök-

ségek megóvására és megismerésére történő érzékenyítését, az ismeretek birtokában szakmai munkájuk 

keretében ők is kezdeményezhetik új kulturális, szellemi örökségek nyilvántartásba vételét és menedzse-

lését. 

 

Témakörök: 

 

• A kulturális örökség, hungarikum, szellemi kulturális örökség és fogalmi rendszere 

• UNESCO Világörökségek jellemzése 

• Hungarikumok – Magyar Értéktár 

• Szellemi kulturális örökségeink 

• A hungarikummá válás folyamata, felterjesztési folyamat – Projektmunka 

• Kulturális örökségeink menedzselése, menedzselési-fenntartási terv készítése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Husz Mária (2007): Hét fejezet a kulturális örökségturizmusról. Pécs PTE FEEK ISBN 2007 978-

963-642-1526 

• Erdősi Péter – Sonkoly Gábor (szerk.) (2004): A kulturális örökség. Budapest, L'Harmattan 

• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

• 2006. évi XXXVIII. tv. a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év ok-

tóber hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit és a magyar 

kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait. 

 

• képességei 



Képes a kulturális szakértői feladatok ellátására, a kulturális örökség menedzselésére, a szellemi és 

tárgyi kulturális örökség helyi közösségek általi elismerési, gondozási folyamatainak támogatására. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való 

hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősségvállalással. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Sári Mihály, 

óraadó oktató, PhDhabil. 

 

  



Tantárgy neve: Nemzetközi kulturális kapcsolatok Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30-70% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A nemzetközi kulturális kapcsolatok tantárgy a hazai kulturális eredmények, események, szervezetek és  

intézmények nemzetközi kapcsolódásaival, megjelenéseivel foglalkozik. Másrészt foglakozik a 

Magyarországon működő nemzetközi kulturális intézmények tevékenységeivel is. A kurzus érinti a 

különböző Uniós, valamint egyéb nemzetközi szervezetek tevékenységeit és programjait is (pl. UNESCO 

kulturális dokumentumai és törekvései, Európa Kulturális Fővárosa program megismerése, kulturális 

diplomácia szerepe és tevékenységei, Kárpát-medencei magyarság kulturális törekvései pl. Kárpát-

medencei Közművelődési Kerekasztal). Az utolsó órákon a nemzetközi kulturális kapcsolatok kultúra- és 

társadalomfejlesztő hatását vizsgáljuk.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• a nemzetközi kulturális kapcsolatok fogalomrendszere 

• hazai intézmények, szervezetek nemzetközi tevékenységei, programjai  

• nemzetközi szervezetek tevékenységei (pl. UNESCO, Európa Kulturális Fővárosa program, 

Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal) 

• nemzetközi szervezetek és intézmények magyarországi tevékenységei, programjai 

• a nemzetközi kulturális kapcsolatok kultúra- és társadalomfejlesztő hatása  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Körtvélyesi Klaudia (2013) : A kulturális diplomácia mint a nemzetközi kulturális kapcsolatok 

humán aktora: multidiszciplináris megközelítés. In: Valóság, 56. évf., 8. sz.  ISSN 0324-7228 

• Bozóki András (2006): A szabadság kultúrája – Magyar kulturális stratégia 2006-2020. 46. p. 

kézirat  

• Balassi Intézet (2017): Kulturális Diplomácia Évkönyve – 2016. Budapest, Balassi Intézet 

• European Commission: Compendium – CulturalPolicies and Trendsin Europe. Elérhető: 

http://www.culturalpolicies.net/web/index.php 

• WelcometoCulture – European Commission. Elérhető: https://ec.europa.eu/culture/ 

• Továbbá internetes felületek: UNESCO kulturális dokumentumai, Európa Kulturális Fővárosa 

program, Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit és a magyar 

kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait. 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

 

• képességei 

http://www.culturalpolicies.net/web/index.php
https://ec.europa.eu/culture/


Képes a nemzetközi környezetben a magyar kultúra képviseletére, nemzetközi projektekben való 

cselekvő együttműködésre. 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, 

szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való 

hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősségvállalással. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Závogyán Magdolna, 

óraadó oktató, Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Szervezeti kommunikáció és érdekérvényesítés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: tréningmódszerrel 

kompetenciafejlesztés 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: lobbyterv készítése és megvédése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretében megismerhetjük a külső-belső szervezeti kommunikáció fő formáit, és az ehhez 

kapcsolódó kommunikációs technikáit fejlesztjük a résztvevőknek tréningmódszerrel. Ezt követően 

részletesebben foglalkozunk a szervezeti konfliktusok megjelenési formáival, és azok hatékony 

menedzselésével, a szervezet előnyére fordításával. Ezeket a kompetenciákat is tréningmódszerekkel 

mélyítjük el. Majd a szervezeten belül és szervezetek közötti érdekérvényesítés technikáinak 

feltérképezésére szervezeti lobbytervet készítenek kiscsoportokban, amelyeket meg is védenek. A tantárgy 

segíti a hatékony szervezetirányítás, szervezeti kommunikáció technikáinak elsajátítását, amelyek 

bármely szervezeti keretben hatékonyan alkalmazhatóak. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A külső-belső szervezeti kommunikáció formái  

• Kommunikációs technikák fejlesztése tréningmódszerrel 

• Szervezeti konfliktusok és konfliktusmenedzsment 

• Konfliktusoldó technikák fejlesztése tréningmódszerrel 

• Érdekérvényesítési technikák szervezeten belül és szervezetek között 

• Szervezeti lobbyterv készítése és megvédése kiscsoportos projektmódszerrel 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Béres István – Horányi Özséb (szerk.) (1999): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris Kiadó 

• Mastenbroek, Willem F. G. (1991) : Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés. Budapest, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

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

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri mind a tudományos nyilvánosságban, mind a kultúraterjesztésben megkívánt magas igényű 

írásos és szóbeli kommunikáció technikáit. 

Ismeri az info-kommunikációs technológiák használatát. 

 

• képességei 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, esélyegyenlőségi, 

érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére. 

 

 

• attitűdje 

Kreatív, problémamegoldó- és reflexiós módon közelít a szakmai kérdésekhez. 



Kooperációs, konfliktustűrési és konfliktuskezelési, empatikus módszerekkel közelít a szakmai 

kérdésekhez. 

Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való 

hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősségvállalással. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Képviseli szakmája érdekeit és érdemeit, azok mellett felelősségteljesen kiáll. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Herczegh Judit 

Katalin,egyetemi tanársegéd, PhD, Kenyeres Attila Zoltán, óraadó oktató, PhD fokozatszerzésben 

 

 

  



 

Tantárgy neve: Művelődés- és oktatásgazdaságtan Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 60-40% (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja azoknak a legfontosabb vállalkozási szemléletmódhoz kacsolódó alapoknak, pénzügyi és 

számviteli ismereteknek az átadása, amelyek nélkülözhetetlenek egy vállalkozás vagy intézmény mű-

ködtetéséhez. A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatás alapfogalmait, fel-

építését, az önkormányzati rendszert, valamint a kulturális és az oktatási igazgatás feladatait és formáinak 

rendszerét, ezen belül is a gazdasági folyamatokat, a pénzügyi tervezést, a projektek elszámolási rend-

szerét, azok alapvető pénzügyi és számviteli összefüggéseit.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A tantárgy jelentőségének, a képzésben való szerepének, követelményeinek ismertetése. Fonto-

sabb fogalmak, értelmezési keretek tisztázása.  

• Közgazdasági elméletek 

• Az állam működése, a közigazgatás helye az állami szervezetben. Állami költségvetés Pénzügyi 

tervezés, a költségvetés összetétele 

• Az önkormányzati rendszer, az önkormányzatok működése. A kormányhivatalok.  

• Az intézmények finanszírozása, gazdasági működése, költségvetés készítése 

• Számviteli alapok, adózási ismeretek 

• Olvasóhét. A félévközi feladat teljesítése 

• Az oktatás és kulturális igazgatás rendszere, szervezetek, testületek. Munkaerő piaci összefüggé-

sek 

• Az intézmények és a nonprofit szervezetek adózása és a speciális számviteli szabályok 

• A nonprofit szervezetek gazdálkodásának vizsgálata, kontrolling, ellenőrzések 

• A szervezet irányításának gazdasági összefüggései. Vezetői informatikai rendszerek 

• Összefoglalás 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó ISBN: 9633891493 

• Keczer Gabriella (2013): Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek. Szeged SZTE JGYPK 

ISBN: 9789639927735 

• Mócz Dóra (2013): Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe. Ekonomickestudie – teória a 

prax. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, ISBN: 9788097125127 

• Andor György (2017): Üzleti gazdaságtan. Budapest, Akadémia Kiadó Zrt. ISBN: 

9789634540595 

• Fuchs, Christian (2015): Culture and economy in theage of socialmedia. Routledge, New York. 

ISBN: 9781138839311 



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit, 

valamint a szervezés és irányítás elméleti alapjait és technikáit. 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

Ismeri a kultúra gazdaságtanát. 

 

• képességei 

Képes a kultúraterjesztés és a közművelődés területén stratégiák kidolgozására, különböző szintű 

társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális igazgatási döntések előkészítésére, azok szakmai és nem 

szakmai közönség számára történő kommunikálására. 

Képes kultúraközvetítő vállalkozás létrehozására, kulturális szervezetek és projektek menedzselésére. 

 

• attitűdje 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment összetett és előre ki nem számítható helyzetekben a változás- 

és a válságkezelés, a döntéshozás szemléletmódjainak ötvözésének technikájával. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést. 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof Dr. habil. Polónyi István, egyetemi tanár,CSc 

habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szabó József, 

egyetemi docens, PhD habil. 

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: Kulturális intézménymenedzsment Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13:80-20%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Hazai és nemzetközi kulturális intézményrendszer 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja: A tantárgy elsősorban a hazai vezetési gyakorlatban ténylegesen létező, általában a jogi 

szabályozás által is előírt stratégiai jellegű tevékenységek eredményes végzésére, illetve ezek támogatá-

sára készíti fel a hallgatókat. A kurzus érinti a stratégiai gondolkodás megjelenését és átalakulását, az 

intézményi és ágazati folyamatokat, a döntéshozatalt vezetés és stratégia megjelenését intézményi környe-

zetben, számba veszi a stratégiai menedzsment eszközöket, s ezek között a vezetői információs rendszerek 

használatát is. 

Célja továbbá elméleti és gyakorlati területen egyaránt komplex menedzsment ismeretekkel rendelkező 

szakemberek képzése, akik megfelelő tapasztalatok megszerzésével alkalmasak profitorientált, illetve non-

profit szervezetekben menedzseri, vezetési-szervezési feladatok ellátására. Ennek megfelelően a kurzus 

fókuszában a szervezeti folyamatok hatékony menedzselésére, rendszertani áttekintésre, a rendelkezésre 

álló erőforrásokkal való gazdálkodás stratégiai és operatív szintű tervezésére és szervezésére irányuló is-

meretek állnak. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Poór József – Karoliny Mártonné – Berde Csaba – Takács Sándor (2012): Átalakuló emberi erő-

forrás menedzsment. Budapest, Complex Kiadó Kft. ISBN: 9789632950839 

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

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

• Burnes, B. – Cooke, B. (2012): 'The past, present and future of organizationdevelopment: taking-

thelongview'. In: Human Relations, vol. 65, no. 11, 1395-1429. p. 

• Henczi Lajos (2005): Felnőttképzési menedzsment. Perfekt Kiadó, Budapest ISBN: 9633946158 

• Hrubos Ildikó – Bander Katalin – Berács József et. al. (2012) : Elefántcsonttoronyból világítóto-

rony. Budapest, AULA Kiadó Kft. ISBN 9789633390337 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 

Ismeri a kultúra gazdaságtanát. 

Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és 

manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt 

nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására. 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, esélyegyenlőségi, 

érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére. 

Képes kultúraközvetítő vállalkozás létrehozására, kulturális szervezetek és projektek menedzselésére. 

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://www.libri.hu/szerzok/tari_erno.html


 

• attitűdje 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

Alkalmazza a permanens innovációt a kreativitás, originalitás, flexibilitás, fluency elemeivel, a 

hatékony vezetést, a team-munkát és az önfejlesztést. 

Rendelkezik az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készséggel, pozitív beállítódással, 

küzdeni tudással, érzelmi intelligenciával. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Képviseli szakmája érdekeit és érdemeit, azok mellett felelősségteljesen kiáll. 

Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Szabó József, egyetemi docens, PhD habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Juhász Erika, 

tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Csoportvezetés – csoportfejlesztés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80% (kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: tréningmódszerrel 

kompetenciafejlesztés 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:csoportfejlesztő tréningterv kidolgozása 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretében megismerhetjük a különböző csoportok jellegzetességeit, felmérési módszereit és a 

csoportvezetési technikákat. A résztvevők ezeket kipróbálhatják tréninges kompetenciafejlesztő 

gyakorlatsorokban, valamint a felmérést konkrétan létező kiscsoportokban. A csoportok felmérésére 

fejlesztési terveket építünk, majd ennek keretében projektmunkában csoportfejlesztési tréningeket 

állítanak össze, amelyet igény szerint le is folytatnak a csoportnál. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• Csoportozás elmélete és gyakorlata 

• Csoportvezetési módszerek és technikák elsajátítása tréningmódszerekkel 

• Csoport felmérési technikák megismerése és alkalmazása (pl. szociometria, fókuszcsoportos 

beszélgetés stb.) – egy konkrét csoportban valamely felmérési technika kipróbálása 

• Csoportfejlesztési módszerek megismerése és alkalmazása (pl. motivációs technikák, tréningek, 

közös minőségi idő stb.) – az előzőekben vizsgált konkrét csoportra csoportfejlesztő tréningterv 

kidolgozása 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Csúsz Klára (1990): Csoportlélektan. [Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek sorozat 

II. kötet.] Budapest, HÍD Családsegítő Központ ISBN 963-04-0584-9 

• Mérei Ferenc (2003): Közösségek rejtett hálózata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

ISBN 963-389-458-1 

• Németh Andrea (2008): Mentorprogramok Magyarországon. (Kézirat.) Budapest, Artemisszió 

Alapítvány 

• Rogers, C. R. (2015): Valakivé válni. A személyiség születése. Budapest, Edge Kiadó ISBN 

978-963-9760-37-0 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

 

• képességei 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, 

szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére. 

 

• attitűdje 

Fontosnak tartja a tevékenységek és emberek együttműködését és összehangolását. 



 

• autonómiája és felelőssége 

Önállóan és permanensen fejleszti személyiségét, alkalmazza a szakmai önképzést. 

Rendelkezik a kezdeményezés, az önálló és közösségi döntéshozatal képességeivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Szabó Barbara Éva, 

egyetemi tanársegéd, PhD fokozatszerzésben 

 

 

  



 

Tantárgy neve: Nonprofit menedzsment Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30-70(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:-- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: terepmunkán alapuló esetleírás és 

bemutatása 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy révén a hallgatók megismerik a nonprofit szervezetek társadalmi, gazdasági funkcióit; a szektor 

létrejöttét magyarázó nemzetközi nonprofit elméleteket; a szektor fejlődéstörténetét, a nonprofit szervezetek 

vezetésének, működtetésének hátterét, módozatait; a szektorra vonatkozó hazai szabályozást. Képesek 

lesznek hazai környezetben nonprofit szervezetek létrehozására, működtetésére, irányítására. 

 

Témakörök: 

 

• A nonprofit szektor társadalmi, gazdasági funkció- és célrendszere 

• A nonprofit szektor létrejöttét magyarázó elméletek 

• A nonprofit szektor menedzsmentje, vezetési funkciók, modellek 

• A nonprofit szektor jogi szabályozása 

• A nonprofit szektor létrehozása, működtetése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Bartal Anna Mária (2005): Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest ISBN 

978-963-734-004-8 

• Bódi György – Gécziné Bárdosi Eszter – Kahulits Andrea et. al. (2014): Változó civil világ. 

Kézikönyv civil szervezetek számára. Budapest, Wolters-Kluwer ISBN 978-963-295-406-6 

• David O. Renz (ed.) (2010): The Jossey – BassHandbook of Nonprofit Leadership of 

Management, San Francisco. Jossey – Bass and Wiley&Sons ISBN 978-0-470-39250-8 

• Hetesi Erzsébet – Veres Zoltán (2013): Nonbusiness marketing. Budapest, Akadémiai, ISBN 978-

963-05-9379-3 

• Márkus Edina (2016): Amikor a harmadik az első. A civil szektor többféle nézőpontból. 

Debrecen, Csokonai ISBN 978-963-260-232-5 

  



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és 

manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt nyújtó 

tapasztalatok szakszerű facilitálására. 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, esélyegyenlőségi, 

érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére. 

 

• attitűdje 

Kooperációs, konfliktustűrési és konfliktuskezelési, empatikus módszerekkel közelít a szakmai 

kérdésekhez. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Márkus Edina Ilona, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Szabó Barbara Éva, 

egyetemi tanársegéd, PhD fokozatszerzésben 

 

  



Tantárgy neve: Projektmenedzsment és pályázatírás Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80%(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja kettős, egyrészt megismertesse a hallgatókat a mindenkor releváns pályázati lehetőségek 

megkeresésére, azonosítására, majd ezek professzionális elkészítésére. Másrészt a sikeres pályázatok le-

bonyolítására. Ennek keretében megismerkednek a projektmenedzsment alapjaival, módszertanával és a 

legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, monitoring és ér-

tékelés). A már hagyományosnak mondható ismeretek mellett a modern projektmenedzsment irányzat 

technikái is bemutatásra kerülnek: agilis projektmenedzsment, projekt portfólió-menedzsment, szoftverrel 

támogatott projektmenedzsment stb. A megszerzett elméleti ismeretek felhasználásával valós példára írnak 

pályázatot és valós környezetben menedzselnek projektet. Így a tantárgy elsajátítását követően a hallgatók 

képesek lesznek projektek előkészítésére és bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez 

szükséges alapvető ismereteket. A közös pályázatírás és projekttervezés során nemcsak hazai, de nemzet-

közi vonatozású, több ország együttműködésére alapuló munkákban is részt vesznek a hallgatók. (pl. 

Transznacionális együttműködések, projektek) A mesterszintű képzés a projektértékelő feladat ellátására 

is felkészít. Ehhez lezárt projektek feldolgozása és elemezése valósul meg, futó projektekről esettanulmá-

nyok készülnek, ez áltál a hallgatók ún. átfogó kompetenciái is erősödnek. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• a projekt fogalma, projekttípusok, projektek a gazdasági és kulturális szférában 

• a projektciklus felépítése, működése, a projektciklus menedzsment, a logframe módszer 

• projektek előkészítése és tervezése, helyzetértékelő, tervezési módszerek (probléma-fa, cél-fa, 

SWOT-analízis, Stakeholder-analízis), modern projektmenedzsment irányzatok és technikák 

• a projekt végrehajtása, disszemináció és fenntarthatóság 

• hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok, ezek elkészítése 

• a pályázati tevékenység szerepe, hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok 

• pályázatok írása, a pályázatírás szükségessége, alapelvei 

• a pályázatok típusai, a pályázatok legfontosabb elemei 

• projektek előkészítése és tervezése, projektek végrehajtása nemzetközi környezetben 

• projektértékelési feladatok  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Hobbs, Peter (2011): Projektmenedzsment. Budapest, 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 

• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika (szerk.): Kul-

turális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 226-277. 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. Budapest, HVG Kiadói Rt. ISBN 963-7525-77-7 

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857


Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és 

manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt 

nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására. 

Képes a nemzetközi környezetben a magyar kultúra képviseletére, nemzetközi projektekben való 

cselekvő együttműködésre. 

Képes a különböző professziók és szektorok képviselőivel együttesen dolgozva közreműködni helyi, 

regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban, kulturális-kreatív 

kompetenciák transzferhatásainak felerősítésében. 

 

• attitűdje 

Alkalmazza a permanens innovációt a kreativitás, originalitás, flexibilitás, fluency elemeivel, a 

hatékony vezetést, a team-munkát és az önfejlesztést. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Rendelkezik a kezdeményezés, az önálló és közösségi döntéshozatal képességeivel. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. habil. Szabó 

József, egyetemi docens, PhD habil. 

 

 

  



Tantárgy neve: Marketingmenedzsment Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70-30%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja: a legfontosabb, a gyakorlatban is alkalmazható marketing és PR ismeretek elsajátítása, 

készségszintű ismerete, a szolgáltatás és oktatás marketingre jellemző igényfelmérés alapján a marketing 

mix kidolgozásának és ez alapján hatékony intézményi és rendezvényeket támogató marketing programok 

összeállításának elsajátítása. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A marketing helye és szerepe a társadalmi-gazdasági folyamatokban. Nemzetközi kitekintés. 

• A marketing helye és szerepe a szervezeten belül, főbb kapcsolódások a többi szervezeti egység-

hez és a szervezeti folyamatokhoz. 

• Az egyes szervezetek marketing-mix megoldásainak összehasonlítása. (Profitorientált, nonprofit, 

intézmény) 

• Szolgáltatásmarketing, fő- és kiegészítő szolgáltatások rendszere 

• Az árképzés lehetőségei, főbb irányok bemutatása 

• Értékesítési csatornák az oktatás és a szolgáltatások területén 

• Marketing cselekvési programok a vállalkozási és nonprofit szférában, a működés ellenőrzése. 

• A marketing és a PR intézményi lehetőségei, konkrét megvalósítási formái. 

• A belső PR működése a szervezeten belül, szervezeti kultúra. 

• A külső PR megoldási lehetőségei.ATL és BTL marketing, a gerilla-marketing megoldások. 

• Kommunikációs akciók kivitelezése 

• Speciális kommunikációs eszközök használata 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Kotler, Philip (2006): Marketing management. Budapest, Akadémia Könyvkiadó ISBN 963-05-

8345-3 

• 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 

• Jony, Ive (2014): A zseni az Apple termékei mögött. Budapest, HVG Könyvek kiadó ISBN: 

9789633041659  

• Burnes, B. – Cooke, B. (2012): 'The past, present and future of organizationdevelopment: taking-

thelongview'. In: Human Relations, vol. 65., no. 11., 1395–1429. p. 

 

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 



Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és 

manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt 

nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására. 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, esélyegyenlőségi, 

érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

Alkalmazza a permanens innovációt a kreativitás, originalitás, flexibilitás, fluency elemeivel, a 

hatékony vezetést, a team-munkát és az önfejlesztést. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Képviseli szakmája érdekeit és érdemeit, azok mellett felelősségteljesen kiáll. 

Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Szabó József, egyetemi docens, PhD habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Kenyeres Attila 

Zoltán, óraadó oktató, PhD fokozatszerzésben 

 

 

 

  



 

Tantárgy neve: Kulturális mediáció I. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13:70-30 (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók megismerhetik a kulturális mediáció elméleti hátterét: a mediáció és a kulturális mediáció 

alapfogalmait; a kulturális mediáció célcsoportjait; az infokommunikációs kultúraközvetítés, a 

tömegkommunikáció és mediáció viszonyát; az interetnikus és a multikulturális mediációt. A tantárgy 

további célja a kortárs művészeti mediáció, a múzeumi mediáció és a film mediációs szerepének, elméleti 

hátterének megismerése. 

 

Témakörök: 

 

• A mediáció fogalmi háttere, fejlődéstörténete 

• A kulturális mediáció célcsoportjai, a célcsoportok igényeinek felmérése 

• Interkulturális mediáció 

• A tömegkommunikáció és kultúraközvetítés 

• A közművelődési mediáció 

• A múzeumi mediáció 

• A művészeti mediáció 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Beck, Ulrich (2003): A kockázattársadalom. Út egy másik modernitásba. Budapest, Századvég 

Kiadó ISBN 963-9211-77-X 

• Béres István –Horányi Özséb (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris ISBN 

963 -379 - 551 – 6 

• Geertz, Clifford (2001): Az értelmezés hatalma. Budapest, Osiris ISBN 963-379-328-9 

• Hampden-Turner, Charles M. –Trompenaars, Fons (2000): Cross-culturalCompetence. 

HowtoCreateWealthfromConflictingValues.New Haven – London, Yale University Press ISBN 0-

385-12474-0 

• Maróti Andor (2007): Gondolatok a kultúráról, a műveltségről és a közművelődésről. Budapest, 

Trefort Kiadó ISBN 978-963-446-426-6 

 

  



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a magyar társadalom legfontosabb kisebbségi csoportjait, a multikulturális társadalom alapvető 

jellemzőit. 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

 

• képességei 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, szervezetépítésre, 

fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való 

hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősségvállalással. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a kultúraközi 

kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Márkus Edina Ilona, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Engler Ágnes, 

egyetemi adjunktus, PhD habil. 

 

 

  



Tantárgy neve: Kulturális mediáció II. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13:30-70(kredit %) 

A tanóra típusa:szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: esetmegbeszélés, 

terepmunka 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Kulturális mediáció I. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók az elméleti ismereteik birtokában projektmunka keretében megismerkednek a mediáció 

módszereivel, a mediátori kompetenciákkal, a mediáció terepeivel, a mediáció folyamatával. Gyakorlati 

feladatok megoldása és esetek feltárása révén tapasztalatokat szereznek a kulturális közösségek, 

csoportokat érintően a konfliktus tettenérése, feltérképezése és azonosítása, a bizalmatlanság, sértettség, 

merev attitűdök feloldása, a célok összehangolása, közös narratíva kialakítása, az egyezkedés 

folyamatának lépésekre bontása, az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,alternatív megoldások 

keresése, az álláspontok közelítése, a felek kommunikációs stratégiáinak fejlesztése terén. A tantárgy 

fejleszti a hallgatók képességeit a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok 

közötti mediálás terén. 

 

Témakörök: 

 

• A mediáció módszertani háttere 

• A mediátori kompetenciák 

• A mediáció folyamata 

• A kortárs művészeti mediáció 

• A múzeumi mediáció.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Adorno, Th. Wiesengrund (1998): A művészet és a művészetek: irodalmi és zenei tanulmányok. 

Budapest, Helikon ISBN 963-208-529-9 

• Falkné Bánó Klára (2008): Kultúraközi kommunikáció. Az interkulturális menedzsment 

aspektusai. Budapest, Perfekt ISBN 978-963-394-747-0 

• Castells, Manuel (2005): Az információ kora: gazdaság, társadalom és kultúra. A hálózati 

társadalom kialakulása. 1. kötet Budapest, Gondolat ISBN 963-9567-93-0 

• Hidasi Judit (2008): Interkulturális kommunikáció. Budapest, Scolar ISBN 978-963-244-069-9 

• Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa. Budapest, Gondolat ISBN 

978-963-693-323-4 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a magyar társadalom legfontosabb kisebbségi csoportjait, a multikulturális társadalom alapvető 

jellemzőit. 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

 

• képességei 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, 

szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére. 

 



• attitűdje 

Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való 

hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősségvállalással. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Márkus Edina Ilona, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Engler Ágnes, 

egyetemi adjunktus, PhD habil. 

  



Tantárgy neve: Gerontagógia Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70-30%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: életútinterjú készítése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A gerontagógiaaz időskor és az öregedés társadalomtudományi vizsgálatának tudománya. 

Az időskorúak nevelése elméletével és gyakorlatávalfoglalkozik, az ezzel kapcsolatos szemlélet fejlesz-

tésére törekszik. Célja és feladata felkészíteni a hallgatókat az idős emberek képzésének,  

munkaerőpiacon tartásának, életpályájukat bővítő lehetőségekneka megismerésére. A hallgatók szembe-

sülnek az elöregedő társadalom problémáival és megismerik ennek történelmi vonatkozásait. Megismerik 

az embernevelés rendszerébe szervesen illeszkedő gerontagógia sajátos funkcióit, az idősoktatás, idősko-

rúak művelődése a társadalomban betöltött fontos szerepét, képzésük, művelődésük gazdasági, politikai 

és etikai vonatkozásait.Átfogó elméleti ismereteket szereznek az aktív kor után is tanulni vágyó felnőttek 

szükségletei és igényei kutatásának módszereiről és eszközrendszeréről, megismerik a legfontosabb hazai 

és nemzetközi tudományos munkákat. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A gerontagógia tudományelméleti és terminológiai kérdései 

• Az időskorúak képzésének, művelődésének gazdasági, politikai és etikai vonatkozásai 

• Az időskor biológiai, társadalmi, lelki változásai 

o Az időskorúak tanulásával kapcsolatos elméletek. 

o Az időskorúak képzésének elmélete és módszertana 

o A gerontagógia kutatásmódszertana, a gerontagógia területén folyó aktuális kutatások 

• A kulturális intézmények sajátos gerontagógiai feladatai és funkciói 

• Az Európai Unió és hazánk időskorúakkal kapcsolatos dokumentumai és stratégiája 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Jászberényi József (2009): Az aktív időskor lehetőségei Magyarországon – bevezetés a geronto-

andragógiába. Budapest, PrintX Budavár Zrt. ISBN 978-963-88085-3-0 

• Jászberényi József (2011): Geronto-edukáció. (Az időskor helyzete és perspektívái itthon és a 

nagyvilágban.) Budapest, PrintX Budavár Zrt. ISBN978-963-86545-2-6 

• Conia, Nicholas – Davison, William – Webster, Stephen (1994): Öregedés: Tények az öregedés 

biológiájáról az időskori tartalmas életről. Budapest, Petit Kiadó ISBN 963-85201-0-8 

• Hildebrand, Peter (1997): Félúton… Az öregedés lélektani megközelítése. Budapest, Park Kiadó 

ISBN 9635302134 

• Lampek Kinga – Rétsági Erzsébet (2015): Egészséges idősödés. Pécs Pécsi Tudományegyetem. 

ISBN 978- 963-642-969-0 

  



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a globális emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat tartalmazó joganyag lényegi összefüggéseit, 

a kultúrára gyakorolt hatásait, a kisebbségi kultúrák és a multikulturális területek sajátosságait 

Ismeri a magyar társadalom legfontosabb kisebbségi csoportjait, a multikulturális társadalom alapvető 

jellemzőit 

 

• képességei 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, 

szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a terület nemzetközi kulturális kapcsolatainak 

élénkítésére 

Képes kezdeményezően fellépni az időskorúak jellemzően nem formális és informális tanulási 

lehetőségei fejlesztése érdekében  

 

• attitűdje 

Kooperációs, konfliktustűrési és konfliktuskezelési, empatikus módszerekkel közelít a szakmai 

kérdésekhez 

 

• autonómiája és felelőssége 

Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szabó Irma, óraadó oktató, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Márkus Edina 

Ilona, egyetemi adjunktus, PhD 

 

  



 

Tantárgy neve: Összefüggő szakmai gyakorlat Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% gyakorlat 

(kredit %) 

A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 160 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: Egyéni hallgatói 

gyakorlati munka, részvétel az adott szervezet projekttevékenységében 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: A gyakorlóhelynél teljesített projekt 

feladatokból egy értékelő projektleírás, megadott szempontok szerint 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók a 120 órás intézményi gyakorlatuk során behatóan megismerkednek egy általuk választott 

kulturális/művelődési intézmény működésével, intézményi struktúrájával. Az intézményen belüli, ahhoz 

kötődő feladatok ellátásával nemzetközi szakmai kapcsolatokat építenek, jelentős gyakorlati tapasztalatra 

tesznek szert, továbbá elmélyítik ismereteiket az intézményt körülvevő társadalmi erőtérhez kapcsolódóan. 

Az intézményi gyakorlat során a hallgatók bekapcsolódnak az adott intézmény projekttevékenységébe, 

egy adott projekthez kapcsolódó feladatokat látnak el, részt vesznek a projekt 

előkészítésében/lebonyolításában/utómunkálataiban.  

A szakmai gyakorlat értékelésének alapja a terepnapló/szakmai beszámoló szakmai gyakorlatról; egy a 

gyakorlatvezető által készített értékelőlap a szakmai gyakorlatról (megadott sablon alapján), valamint egy 

önértékelés szakmai gyakorlatról (megadott sablon alapján). 

A munkanapló/beszámoló szakmai gyakorlatról felépítése, kötelező tartalmi elemei: Az intézmény 

megnevezése, rövid bemutatása, és az intézményre vonatkozó országos és helyi jogi szabályozás 

megismerése és bemutatása. A kulturális tevékenység feltételeinek és lehetőségeinek elemzése (ún. 

erőforrás térkép). A szervezet és környezetének megismerése és bemutatása. Az intézményben zajló 

kulturális munka tervező és elemző dokumentumainak megismerése és bemutatása (pl. SZMSZ, alapító 

okirat, stratégia, éves beszámoló, tervek stb.). Az intézmény szolgáltatásai és tevékenységrendszerének 

bemutatása. Az intézményben végzett gyakorlatának és a projektfeladatainak bemutatása munkanapló 

formájában (napi bontás szerint). Mellékelhető: a tevékenység ideje alatt elkészített további dokumentum 

/szakmai anyag / egyéb produktum (pl. szórólap, plakátterv, programfüzet, forgatókönyv stb.) 

A szakmai gyakorlatvezető 5 fokozatú skálám értékeli a hallgató általunk megadott különböző 

kommunikációs, kreativitáshoz és szakmai hozzáálláshoz kapcsolódó kompetenciáit, valamint szöveges 

értékelést készít. Ehhez az intézményünk értékelőlapot biztosít. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Juhász Erika (2016): A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debre-

cen, Csokonai Kiadó ISBN 978-963-260-230-1 

• LakrovitsElvíra (szerk.) (2014): Változó civil világ: Kézikönyv civil szervezetek számára. Buda-

pest, Complex ISBN 978-963-295-406-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát 

Ismeri a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit, 

valamint a szervezés és irányítás elméleti alapjait és technikáit. 

 



• képességei 

Képes a különböző professziók és szektorok képviselőivel együttesen dolgozva közreműködni helyi, 

regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban, kulturális-kreatív 

kompetenciák transzferhatásainak felerősítésében. 

 

• attitűdje 

Kreatív, problémamegoldó- és reflexiós módon közelít a szakmai kérdésekhez. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Önállóan és permanensen fejleszti személyiségét, alkalmazza a szakmai önképzést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Herczegh Judit Katalin, egyetemi tanársegéd, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): gyakorlatvezető 

oktatók szakirányú egyetemi/MA diplomával, min. 2 év szakmai tapasztalattal 

 

  



Tantárgy neve: Civil menedzsment gyakorlata Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% gyakorlat 

(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: Egyéni hallgatói 

gyakorlati munka, szervezeti esettanulmány készítése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): Gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: szervezetet bemutató esettanulmány 

készítése megadott szempontsor szerint 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók a 30 órás intézményi gyakorlatuk során behatóan megismerkednek egy általuk választott 

kulturális célú civil szervezet működésével, intézményi struktúrájával. Az intézményen belüli, ahhoz 

kötődő feladatok ellátásával szakmai kapcsolatokat építenek, jelentős gyakorlati tapasztalatra tesznek 

szert, megismerkednek az intézményt körülvevő társadalmi erőtérrel. A 30 órás gyakorlati tevékenység 

eredményeképp a szervezetet bemutató esettanulmányt készítenek.  

 

Az esettanulmány elkészítéséhez az alábbi szempontsort használják a hallgatók: 

 

• A szervezet intézményi kereteinek bemutatása 

• A szervezet céljai, struktúrája, szervezeti organogram 

• A szervezet projekttevékenységei, hazai és nemzetközi kapcsolatai 

• A szervezetnél végzett tevékenységek sora 

• Szubjektív tapasztalatok a szervezet munkájához kapcsolódóan 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Juhász Erika (2016): A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debre-

cen, Csokonai Kiadó ISBN 978-963-260-230-1 

• LakrovitsElvíra (szerk.) (2014): Változó civil világ. Kézikönyv civil szervezetek számára. Buda-

pest, Complex ISBN 978-963-295-406-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 

 

• képességei 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, esélyegyenlőségi, 

érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére. 

Képes kultúraközvetítő vállalkozás létrehozására, kulturális szervezetek és projektek menedzselésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készséggel, pozitív beállítódással, 

küzdeni tudással, érzelmi intelligenciával. 

 

• autonómiája és felelőssége 



Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Herczegh Judit Katalin, egyetemi tanársegéd, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Kenyeres Attila 

Zoltán, óraadó oktató, PhD fokozatszerzésben, gyakorlatvezető oktatók szakirányú egyetemi/MA 

diplomával, min. 2 év szakmai tapasztalattal 

 

  



Tantárgy neve: Szakmai kompetenciafejlesztés Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% gyakorlat 

(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: Kompetencia mérő 

kérdőív elemzés 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: kompetenciamérő kérdőív elemzése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók a 30 órás intézménylátogatási gyakorlatuk során megismerkednek a térség kulturális vagy 

művelődési célú szervezeteinek működésével, intézményi struktúrájával. Az intézményen belüli, ahhoz 

kötődő feladatok megismerésével, az intézmény vezetőkkel és munkatársakkal folytatott beszélgetések 

során szakmai kapcsolatokat építenek, jelentős gyakorlati tapasztalatra tesznek szert, megismerkednek az 

intézményben folyó munkával, az intézmény célcsoportjaival, látogatóival. 

A 30 órás gyakorlat teljesítésének feltétele egy kompetenciamérő kérdőív kitöltetése 50 fővel az intézmény 

látogatói köréből, majd a kérdőívek összegző elemzéséből készült esszé benyújtása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Juhász Erika (2016): A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debre-

cen, Csokonai Kiadó ISBN 978-963-260-230-1 

• LakrovitsElvíra (szerk.) (2014): Változó civil világ: Kézikönyv civil szervezetek számára. Buda-

pest, Complex ISBN 978-963-295-406-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

 

• képességei 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, 

szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való 

hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősségvállalással. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Önállóan és permanensen fejleszti személyiségét, alkalmazza a szakmai önképzést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Herczegh Judit Katalin, egyetemi tanársegéd, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Kenyeres Attila 

Zoltán, óraadó oktató, PhD fokozatszerzésben, gyakorlatvezető oktatók szakirányú egyetemi/MA 

diplomával, min. 2 év szakmai tapasztalattal 

  



Tantárgy neve: Minőségmenedzsment Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80-20%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: esetismertetések, 

tematikus prezentációk 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék a nemzetközi elvárásoknak megfelelő minőségi követelmé-

nyeket.  A félév során a hallgatók megismerik a leggyakrabban alkalmazott minőségbiztosítási modelleket, 

a minőségbiztosítási folyamatot és dokumentumokat, valamint a minőségirányítási kézikönyv készítésé-

nek alapvető szempontjait és gyakorlatát. Kitérünk a legfontosabb minőségbiztosítási modellek bemutatá-

sára, így részletesen foglalkozunk az ISO, TQM, EFQM modellekkel.  

A hallgatók a félév végére összefüggéseiben látják a folyamatközpontú gondolkodás jellemzőit, a felada-

tok folyamattá fogalmazását és a folyamatjavítás szisztematikus lépéseit. 

 

Főbb témakörök: 

 

• Minőség fogalma, minőségbiztosítási alapfogalmak 

• Folyamatok jelentősége a minőségbiztosításban, folyamatszabályozás 

• Minőség-ellenőrzés – Minőségszabályozás - Minőségbiztosítási rendszerek 

• ISO rendszer részletes bemutatása 

• TQM rendszer részletes bemutatása 

• EFQM rendszer részletes bemutatása 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Dézsán Imre (2014): Minőségbiztosítás: a minőségirányítás alapjai. Budapest, Tankönyvmester 

Kiadó ISBN: 963-926-462-8 

• Kövesi János – Topár József (2006): A minőségmenedzsment alapjai. Budapest, Budapesti Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Typotex Kiadó ISBN: 978-963-279-7 

• Varga Emilné Szűcs Edit (2005): Minőségmenedzsment. Debrecen, Campus Kiadó ISBN: 963-

864-249-1 

• Feigenbaum, Armand V. (2004): Total QualityControl 4th edition, London, McGraw-Hill Profes-

sional ISBN: 978-0070220034 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák, a kultúratudomány, 

nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet meghatározó elméleti irányzatait és 

azok összefüggéseit. 

 

• képességei 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 



• attitűdje 

Használja a tudásmenedzsment, a tudásforrás feltárása, az ismeretek és tapasztalatok önreflektív 

elemzése módszereit a szakmájában. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Takács-Miklósi Márta, adjunktus, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -- 

 

  



 

Tantárgy neve: Kulturális jog Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80-20%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: jogszabályelemzés, 

jogszabályértelmezés, jogszabályok megértését elősegítő feladatok, esetfeldolgozás  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék és értsék meg a kulturális intézmények működéshez kapcso-

lódó alapvető jogszabályokat, a közösségi művelődéshez kapcsolódóan kulturális jogi alapismeretek át-

adása. A hallgatók megismerkednek a globális emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat tartalmazó jog-

anyagok lényegi összefüggéseivel, azok kultúrára gyakorolt hatásaival, az állam- és jogtudomány alapvető 

fogalmaival, jelenségeivel, törvényszerűségeivel. Részletesen foglalkozunk a kulturális területhez kapcso-

lódó alapjogok rendszerével, így az első, második és harmadik generációs jogokkal. Ezt követően körbe-

járjuk a kulturális jog kapcsolódó területeit, érintve a legfontosabb hatályos jogszabályokat. Feldolgozzuk 

a kultúra állami és önkormányzati igazgatásának jogi szabályozását, kitérve a szervezetrendszer sajátos-

ságaira. Sorra vesszük a kulturális igazgatás legfőbb ágazatait, így a művészetügy, a kulturális örökség 

védelme, a közgyűjteményügy és a közművelődés szabályozását. A félév végére a hallgatók megismerik 

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

tájékozottak lesznek a kulturális örökség, kulturális értékek tárgykörében.  

Témakörök:  

• Globális emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat tartalmazó joganyagok 

• A kultúra jogi szabályozásának általános kérdései  

• Kulturális alapjogok rendszere 

• A kultúra állami és önkormányzati igazgatásának szervezetrendszere és jogi szabályozása  

• A művészeti ügyek jogi szabályozása  

• A közművelődés jogi szabályozása  

• A közgyűjtemények jogi szabályozása  

• A kulturális örökség védelmének jogi szabályozása  

• A kulturális tevékenységek és szervezetek finanszírozása  

• A szerzői jogok és a kapcsolódó jogok szabályozása  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Zongor Attila (2005): Kultúra és az Európai Unió. Budapest, Kultúrpont Iroda - Állami Nyomda 

Rt. ISBN: 9638676620 

• Kiss Zoltán (2006): A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai Főiskolai tankönyv. 

Budapest, Zsigmond Király Főiskola, L’Harmattan Kiadó ISBN: 963-968-335-3 

• Farkas Zoltán (2005): A kultúra, a szabályok és az intézmények. Miskolc, Miskolci Egyetem. 

Elérhető: http://mek.oszk.hu/03000/03092/03092.htm 

• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2017): Szerzői jog mindenkinek. Budapest, Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala ISBN:9789639157828 

• Völgyesi Levente (2010): Kulturális örökségvédelmi jog Magyarországon. Budapest, Rejtjel 

Kiadó ISBN 978-963-7255-72-4 

http://mek.oszk.hu/03000/03092/03092.htm


Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a globális emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat tartalmazó joganyag lényegi összefüggéseit, 

a kultúrára gyakorolt hatásait, a kisebbségi kultúrák és a multikulturális területek sajátosságait. 

 

• képességei 

Képes a kultúraterjesztés és a közművelődés területén stratégiák kidolgozására, különböző szintű 

társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális igazgatási döntések előkészítésére, azok szakmai és nem 

szakmai közönség számára történő kommunikálására. 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készséggel, pozitív beállítódással, 

küzdeni tudással, érzelmi intelligenciával. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Takács-Miklósi Márta, adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -- 

 

  



 

Tantárgy neve: Kulturális intézmények minőségfejlesztése Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30-70%(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: esetfeldolgozás, 

gyakorlati feladatok megoldása 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: esetmegoldás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A szeminárium általános célja a kulturális intézményekben bevezetésre kerülő minőségfejlesztési rendsze-

rek hallgatókkal való megismertetése, különösen nagy hangsúlyt fektetve a közművelődés rendszerében 

működő minőségbiztosítási rendszerre.  

A félév során a hallgatók megismerkednek a kulturális intézmények minőségfejlesztési gyakorlatával, fel-

tárjuk, hogy az alkalmazott minőségirányítási rendszerek milyen mintákat, eszközöket és módszereket ad-

hatnak a szervezet irányításának legjobb megvalósításához. Megvizsgáljuk, hogy a minőségbiztosítás el-

vének alkalmazásához milyen segítséget nyújtanak a kulturális intézményekre vonatkozó, minőségbizto-

sítási rendszerre használt jogszabályok, valamint a megvalósításhoz szükséges intézményrendszer.  

Részletesen megvizsgáljuk, milyen előnyökkel jár a kulturális intézmények számára az, ha minőségfej-

lesztési rendszert építenek ki.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a 

„Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról 

• Borbáth Erika (szerk.) (2011): Minőségbiztosítás a közművelődésben kézikönyv. Budapest, 

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

• Tikász Mariann – Újfalusi Gábor (szerk.) (2011): Minőségbiztosítás a közművelődésben: 

kézikönyv. Budapest, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ISBN 978-963-

651-490-7  

• Cserpes Attila (2011): Marketing és menedzsment a közművelődésben. Zalaegerszeg, Keresztury 

Dezső Városi Művelődési Központ 

• Kalapács János (2000): Minőségbiztosítás, minőségirányítás a közszolgáltatásban: közoktatás, 

közigazgatás. Budapest, X-Level Kft. ISBN: 963-07-6760-0 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

 

• képességei 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készséggel, pozitív beállítódással, 

küzdeni tudással, érzelmi intelligenciával. 

 



• autonómiája és felelőssége 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Takács-Miklósi Márta, adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Szabó Irma, 

óraadó oktató, PhD 

 

  



 

Tantárgy neve: Kultúrakutatás Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70-30%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 óra az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: témába vágó videó-

interjúk megtekintése, elemzése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: kulturális témájú videók elemzése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): – 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus keretén belül a hallgatók megismerkednek a társadalomtudományi kutatások, s ezen belül a kul-

túrakutatások alapjaival, valamint néhány jelentősebb, a kultúra különböző aspektusait feltáró kutatás 

eredményeivel. A kurzus törekszik arra, hogy a kultúra aktuális, sokak érdeklődésére számot tartó területei 

mutassa be, illetve dolgozzák fel a hallgatók. Így kerül előtérbe az ifjúság kultúrája, beleértve a zenekul-

túrát, a politikai kultúra, az egészségkultúra, vagy az olvasáskultúra, de érinti a kurzus a kisebbségek, s 

ezen belül hangsúlyosan a roma kisebbség kultúráját is.   

 

A kurzus első felében egy-egy konkrét kutatás keretén belül ismereteket szereznek a kultúra kutatások 

részterületeiről, ezek összefüggéseiről és társadalmi beágyazottságáról, s egyben megismerkednek a kuta-

tások különböző módszertanával. A kurzus második felében egy elképzelt, kulturális témájú kutatás egy-

egy fontosabb elemét is sajátítják el, miközben gyakorlatot szereznek a kutatások megtervezésével, meg-

szervezésével kapcsolatosan.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom:  

Kutatási eredményeket bemutató aktuálisabb folyóiratcikkek, mint például: 

• Bacsák Dániel – Bezsenyi Tamás – Schuller Csaba – Szeitl Blanka (2015): „Nem tudnak ezek 

dolgozni, csak focizni!”. In: Kultúra és Közösség, 2015/3., 69-84. p. HU ISSN 0133–2597 

• Márkus Edina – Megyesi Judit (2017):  A kultúra civil partnerei. In: Kulturális Szemle, 1. szám, 

37-45. p. ISSN 2416-2329 

• R. Nagy József (2015): Változásban: munka és szabadidő 1984-2014. In: Kultúra és Közösség, 

2015/3., 5-16. p. HU ISSN 0133–2597 

• Somogyi László (2012): Az igazi roma hip-hopetnicitás és rapzene Magyarországon. Pécs, 2012., 

95. p. ISBN: 963-641-918-3 

Ajánlott források: 

• Babbie, Earl (2017): A társadalomtudományi kutatások gyakorlata. Budapest, Balassi kiadó ISBN 

978-963-456-000-5 

• Sziget. Dokumentumfilm. Rendezte: JurekKaminszki. Elérhető:  http://eikka.hu/szi-

get2008/?page=108perc 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák, a kultúratudomány, 

nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet meghatározó elméleti irányzatait és 

azok összefüggéseit. 

Ismeri mind a tudományos nyilvánosságban, mind a kultúraterjesztésben megkívánt magas igényű 

írásos és szóbeli kommunikáció technikáit. 

 

http://eikka.hu/sziget2008/?page=108perc
http://eikka.hu/sziget2008/?page=108perc


• képességei 

Képes a saját hipotézisen alapuló, önálló kulturális jellegű kutatások tervezésére és megvalósítására, 

az eredmények tudományos igényű írásos és szóbeli prezentálására, más kutatások eredményeinek 

kritikai reflexív elemzésére. 

 

• attitűdje 

Használja a tudásmenedzsment, a tudásforrás feltárása, az ismeretek és tapasztalatok önreflektív elem-

zése módszereit a szakmájában. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Rendelkezik a kezdeményezés, az önálló és közösségi döntéshozatal képességeivel. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Györgyi 

Zoltán, egyetemi docens, PhD habil. 

 

  



Tantárgy neve: Statisztikai elemzések Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80%(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: statisztikai információk 

megkeresése a neten, elemzése Excel program segítségével.  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: házi feladatok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb hazai és nemzetközi művelődési és oktatás-

statisztikák fellelhetőségét, s megtanulják, milyen egyszerű módszerekkel tudnak adatbázisokból statisz-

tikákat összeállítani, illetve miként tudják az adatokat elemezni. A kurzus célja az is, hogy a hallgatók a 

külföldi statisztikákat is kezelni tudják, ezért idegen nyelvű statisztikák magyar nyelvre történő adaptálását 

is megtanulják.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Education at a Glance (2017): OECD indicators. Paris, OECD ISBN 9789264279834  

• Edumap (köznevelési statisztikák): Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: http://edumap.ofi.hu/ 

• Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2015/2016. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2017. ISSN: 

1587-5873 

• Kulturális Statisztikai Rendszer, EMMI, http://kultstat.emmi.gov.hu/cikkek/kulturalis-statisztikai 

• OSAP 1655 (felnőttképzési statisztikai rendszer), Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal: 

https://osap.mer.gov.hu/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri mind a tudományos nyilvánosságban, mind a kultúraterjesztésben megkívánt magas igényű 

írásos és szóbeli kommunikáció technikáit. 

• képességei 

Képes a saját hipotézisen alapuló, önálló kulturális jellegű kutatások tervezésére és megvalósítására, 

az eredmények tudományos igényű írásos és szóbeli prezentálására, más kutatások eredményeinek 

kritikai reflexív elemzésére. 

• attitűdje 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

• autonómiája és felelőssége 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Györgyi Zoltán, egyetemi docens, PhD habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Herczegh Judit 

Katalin, egyetemi tanársegéd, PhD 

 

  

http://edumap.ofi.hu/
http://kultstat.emmi.gov.hu/cikkek/kulturalis-statisztikai
https://osap.mer.gov.hu/


 

Tantárgy neve: IKT a kutatásban Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80%(kredit %) 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:-- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja: A hallgatók a gyakorlatban is tudják hasznosítani a BA alapszakon elsajátított kutatás-

módszertani ismereteiket és a megismert tudományos online adatbázisokat. 

 

Követelmények: 

Csoportbontásban a kijelölt oktatóval kutatómunka, amelynek lépései: 

• Konkrét kutatási téma meghatározása 

• Magyar és angol nyelvű kulcsszavak, kereső szavak meghatározása. 

• Online társadalomtudományi adatbázisok vizsgálata. 

 

Az EISZ-hez kapcsolódó adatbázisok: 

AMC Digital Library 

Akadémiai Folyóirattár 

web of knowledge 

Project Muse 

Science Magazine 

 

Egyetemi Könyvtáron keresztül elérhető adatbázisok: 

Ebsco 

Scopus 

Eric 

Sciencedirect 

 

• Dokumentumok, kutatási anyagok összegyűjtése, rendszerezése. 

• Az összeállított adatbázis és dokumentum bázis alapján egy csoportonként 20 oldalas dolgozat 

benyújtása, amelyben minden bibliográfiai tételre hivatkoznak a csoportok. 

• Minimum 50 tételes bibliográfia összeállítása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Buda András (2013): Pedagógusok az információs társadalomban. In: Lévai Dóra – Szekszárdi 

Júlia (szerk.): Digitális Pedagógus Konferencia 2013. Budapest, ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar, 9-16. p. ISBN: 9789632843384 

• Babbie, Earl (2017): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó ISBN: 

9789634560005 

• Falus Iván – Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és 

adatelemzés. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó ISBN: 9789631960112 

• Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Budapest, Alinea 

Kiadó ISBN: 9786155303821 



• Gonda Zsuzsa (2015): Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái. Budapest, Eötvös 

Loránd Tudományegyetem ISBN: 9789632846378 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri az info-kommunikációs technológiák használatát. 

 

• képességei 

Képes a saját hipotézisen alapuló, önálló kulturális jellegű kutatások tervezésére és megvalósítására, 

az eredmények tudományos igényű írásos és szóbeli prezentálására, más kutatások eredményeinek 

kritikai reflexív elemzésére. 

 

• attitűdje 

Használja a tudásmenedzsment, a tudásforrás feltárása, az ismeretek és tapasztalatok önreflektív 

elemzése módszereit a szakmájában. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Önállóan és permanensen fejleszti személyiségét, alkalmazza a szakmai önképzést. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Buda András, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. habil. Szabó 

József, egyetemi docens, PhD habil. 

 

   



A szakmai gyakorlat(intézményen kívüli)(ha a KKK szerint előírt)kreditértéke: 6 kr 

időtartamateljes idejű és részidejűképzésben is:4 hét x heti 40 óra (160 óra) 

jellege: összefüggő, tantervi helye: 3. félév 

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a különböző kulturális intézmények mindennapi 

munkáját, vezetési-irányítási feladatait megismerjék, azok munkájába tevékenyen bekapcso-

lódjanak, és szintetizálják, a gyakorlatban alkalmazzák a különböző tantárgyi keretek között 

elsajátított ismereteiket, erősítsék szakmai kompetenciáikat, bekapcsolódjanak az intézmé-

nyekben futó projektekbe, illetve önállóan kezdeményezzenek projekteket. 

A személyes kompetenciák fejlesztésén belül további cél, hogy erősítsék szakmai kompeten-

ciáikat, elkötelezettségüket, a gyakorlatban is törekedjenek az együttműködő kommunikációra, 

megtapasztalják a csapatmunka előnyeit, felismerjék saját erősségeiket, valamint képesek le-

gyenek a projektmódszert tudatosan alkalmazni a kulturális programok szervezése során. 

A képzési és kimeneti követelményei (továbbiakban KKK) alapján a hallgatók részt vesznek a 

3. vagy a 4. félévben egy 160 órás, 4 hetes kulturális intézményben, szervezetben szervezett 

gyakorlaton, amely a nyári szünidőre időtartamára kiterjeszthető. 

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A 

gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturá-

lis intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit 

és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai 

gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai gyakorló hely 

rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlat-

vezetővel. 

A hallgató egy gyakorlatát több intézményben is teljesítheti, azonban egy helyszínen minimum 

80 órát kell eltöltenie (ezért a 160 órás gyakorlatát max. 2 intézményben teljesítheti bontásban). 

A szakmai gyakorlatvezető szakirányú felsőfokú mesterszakos/egyetemi végzettséggel, szak-

mai gyakorlattal rendelkező személy lehet, aki legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelke-

zik. 
 

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei 

A szakmai gyakorlat értékelésének alapja a terepnapló/szakmai beszámoló szakmai gyakorlat-

ról; egy a gyakorlatvezető által készített értékelőlap a szakmai gyakorlatról (megadott sablon 

alapján), valamint egy önértékelés szakmai gyakorlatról (megadott sablon alapján). 

 

A munkanapló/beszámoló szakmai gyakorlatról felépítése, kötelező tartalmi elemei: Az intéz-

mény megnevezése, rövid bemutatása, és az intézményre vonatkozó országos és helyi jogi sza-

bályozás megismerése és bemutatása. A kulturális tevékenység feltételeinek és lehetőségeinek 

elemzése (ún. erőforrás térkép). A szervezet és környezetének megismerése és bemutatása. Az 

intézményben zajló kulturális munka tervező és elemző dokumentumainak megismerése és be-

mutatása (pl. SZMSZ, alapító okirat, stratégia, éves beszámoló, tervek stb.). Az intézmény 

szolgáltatásai és tevékenységrendszerének bemutatása. Az intézményben végzett gyakorlatá-

nak és a projektfeladatainak bemutatása munkanapló formájában (napi bontás szerint). Mellé-

kelhető: a tevékenység ideje alatt elkészített további dokumentum /szakmai anyag / egyéb pro-

duktum (pl. szórólap, plakátterv, programfüzet, forgatókönyv stb.) 

A szakmai gyakorlatvezető 5 fokozatú skálám értékeli a hallgató általunk megadott különböző 

kommunikációs, kreativitáshoz és szakmai hozzáálláshoz kapcsolódó kompetenciáit, valamint 

szöveges értékelést készít. Ehhez az intézményünk értékelőlapot biztosít. 

  



A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött 

Főbb szakmai gyakorlóhelyek megállapodás alapján: NMI Művelődési Intézet NKft., A Mű-

velődés Háza és Könyvtára Sárospatak, Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft., Deb-

receni Művelődési Központ, Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Ka-

rácsony Sándor Közösségi Ház, Váci Mihály Kulturális Központ, Vojtina Bábszínház, VOKE 

Egyetértés Művelődési Központ, Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Campus Nonpro-

fit Kft., Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Kisvárdai Várszínház és Művé-

szetek Háza, KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, MÁS Mozaik Kulturális Egyesület, Motolla Egye-

sület, Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület, Nullpont Egyesület, Sárospataki Képtár, KultúrÁsz 

Közhasznú Egyesület 
 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése  

A szakmai gyakorlatvezető szakirányú felsőfokú végzettséggel, szakmai gyakorlattal rendel-

kező személy lehet, aki a szerződéses intézménynél dolgozik. A szakmai gyakorlatvezetők szá-

mára tájékoztató készül a gyakorlatról, amely tartalmazza a gyakorlat célját, kereteit, az érté-

kelés dokumentumainak, az értékelőlapnak a bemutatását.  

Az őszi szemeszterben, de akár igény szerint is az érdeklődő gyakorlatvezetők részére előadás-

sal egybekötött beszélgetést szervezünk a gyakorlat kapcsán. Itt bemutatjuk a gyakorlat formai 

és tartalmi elemit, valamint korábbi tapasztalatait, és visszacsatolási lehetőséget biztosítunk a 

gyakorlatvezetők számára. Ez fontos a munkaerő-piaci igények felmérése, ezeknek való meg-

felelés szempontjából is. 
 

Intézményi felelős (név, beosztás): Dr. Herczegh Judit KatalinPhD, egyetemi tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve: AZ OKTATÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK JOGI HÁT-

TERE 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A kurzus célja az oktatás, köznevelés, felnőttképzés területét érintő jogi alapismeretek átadása. A hallgatók-

kal körbejárjuk az oktatási jog területét, érintve és feldolgozva a legfontosabb hatályos jogszabályokat. A 

hallgatók megismerkednek a legfontosabb jogszabályokkal, azok rendelkezéseivel elsősorban a köznevelés, 

felnőttképzés, szakképzés területén, ezek alapos és beható ismerete ugyanis megkerülhetetlen az ezen a te-

rületen dolgozni kívánók számára. Gyakorlati feladatok segítségével a hallgatók megtanulják konkrét ese-

tekben alkalmazni a jogszabályokat. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az alapvető jogszabályokat, a jogi szabályozás sajátosságait, konkrétan a felnőttoktatás jogi 

szabályozását, az oktatási és felnőttképzési programok engedélyeztetését, az oktatási rendszer alapvető ösz-

szefüggéseit, 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 történő előkészítésére, valamint felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekben szakmai fel-

adatok ellátására. 

Képességek: Képes szakértő módon alkalmazni felnőttképzés szabályozását célzó jogszabályok szaknyelvét, 

kifejezésrendszerét, 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 alapjogok rendszere 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A felnőttképzés világának legfontosabb szabályai   

 A felnőttképzés világának legfontosabb szabályai  

 A felnőttképzés világának legfontosabb szabályai  

 A szakképzés világának legfontosabb szabályai 

 A szakképzés világának legfontosabb szabályai 

 Gyakorlati feladatok a felnőttképzési jog területéről 

 Gyakorlati feladatok a felnőttképzési jog területéről 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

• órai aktív jelenlét 

• feladatok, gyakorlatok teljesítése 

• Féloldalas beadandó elkészítése (bármilyen oktatásjogi probléma felvetése, határidő: 12.01.) 

• Írásbeli vizsga 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

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

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

Ajánlott irodalom: 

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

xikon. 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.hu ISSN 1789-3569 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  

http://www.feflearning.hu/


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 gyakorlati 

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 kidolgozásának 

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 Ki-

adó, 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):  

 


