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FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN VALAMENNYI FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS KÖZÖS MODULJÁNAK JELLEMZŐI
1. Munkaerőpiaci ismeretek:
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
●● helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság;
●● hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
●● felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
●● önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
●● udvariasság, kulturált és etikus magatartás;
●● a munka világában az értékrend ismerete és betartása;
●● a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
b) a szakmai követelmény:
●● a munkaerőpiac alapfogalmainak ismerete;
●● gazdálkodó szervezetek fogalmának, típusainak ismerete;
●● adott vállalkozás esetén a munkajogi előírások értelmezése;
●● a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
●● álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker
elérése;
●● alkalmazkodás az önfoglalkozási korlátokhoz, a vállalkozás szakmai és jogi kereteihez;
●● alkalmazkodás a hazai és a nemzetközi munkaerőpiaci változásokhoz;
●● aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EGT tagállamaiban történő munkavállaláshoz.
2. Idegen nyelvi alapszintű ismeretek:
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
●● alapszintű beszédkészség;
●● alapszintű szöveg hallás utáni megértése;
●● olvasott szöveg megértése, alapszintű nyelvtudás az írásbeli válasz elkészítéséhez;
b) a szakmai követelmény:
●● idegen nyelven, alapfokon történő kommunikáció, írásban és szóban;
●● egyszerűbb idegen nyelvi szöveg megértése és fordítása (idegen nyelvről anyanyelvre);
●● a képzési terület sajátosságainak megfelelő szükséges idegen nyelvű szoftverek
használata útmutatás alapján; a kezelőfelületek használata, a felhasználónak készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása.
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3. Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek:
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
●● informatikai alapkompetenciák – egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak
használata, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő –
biztonságos birtoklása;
●● szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói készség annak használatával kapcsolatban;
●● infokommunikációs rendszerek használata;
●● logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában;
●● alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét számítási feladatokban;
b) a szakmai követelmény:
●● ECDL alapkövetelményei;
●● problémák/feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
●● egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (pl. százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások,
számlázási alapismeretek stb.);
●● a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata;
●● számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
●● a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, a meglévő adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél
szerint.
4. Kommunikációs ismeretek:
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
●● szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban;
●● az adott szakma/képzési ág témakörében anyanyelven eredményes szakmai
kommunikáció;
●● fejlett beszédkészség, megfelelő szakmai szókincs, nyelvhelyesség, közérthetőség;
●● időtervezés, információátadás;
b) a szakmai követelmény:
●● tárgyalásokon való képviselet, a kommunikációs eszköztár használata a tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével;
●● a szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési technikák és a szakmai érvrendszer ismerete, használata, képviselete;
●● együttműködés a munkatársakkal;
●● kommunikáció a széles értelemben vett megrendelővel, ügyféllel;
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együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi önkormányzatokkal, kamarákkal,
kormányhivatallal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatok építése,
sikeres kommunikáció a gazdasági élet valamennyi szereplőjével;
●● üzleti levél/üzenetkészítés;
●● az alapvető kommunikációs módszerek és technikák ismerete és szakszerű alkalmazása.
●●

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI
1. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
kis- és középvállalkozási szakirány
●● projektmenedzsment szakirány
Társadalomtudományi Kar
●●

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management at ISCED level 5)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
●● szakképzettség:
○○ felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
○○ felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon
●● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
○○ Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in
Small and Medium Enterprises
○○ Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in
Project Management
●● választható szakirányok: kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises),
projektmenedzsment (Project Management)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
●● Képzési ág: üzleti
●● Besorolási alapképzési szak: gazdálkodási és menedzsment
●● A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti
munkakör(ök):
3615 Statisztikai ügyintéző
3631 Konferencia- és rendezvényszervező
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3632 Marketing- és PR-ügyintéző
3641 Személyi asszisztens
4112 Általános irodai adminisztrátor
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
●● az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
●● az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább
560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
●● a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább
90 kredit;
●● a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább
30 kredit.
5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése,
akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és
olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok
irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel,
a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.
a) A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá:
ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának
módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs
és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak
a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás
arculatának és PR-tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.
b) A projektmenedzsment szakirányon továbbá:
ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait,
részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és
végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.
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7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák:
a) kognitív (szakmai) kompetenciák:
●● jogszabályok ismerete, alkalmazása;
●● gyakorlatias feladatértelmezés, lényegfelismerés;
●● rendszerezőképesség, szervezőkészség;
●● áttekintő-, és következtetési képesség, döntésképesség;
●● rendszerekben való gondolkodás;
●● pontosság, prezentációs készség, önállóság;
●● szakmai kommunikációs készség;
●● eredményorientáltság;
b) tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen):
●● a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában,
döntés-előkészítési és operatív feladataiban aktív részvétel;
●● pályázati lehetőségeket felkutatása, annak előkészítésében és megírásában való
részvétel;
●● önálló munkavégzés és csoportmunka;
●● prezentációs technikák alkalmazása;
ba) kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá
●● a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket
önállóan alkalmazza;
●● a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat
gyűjt, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti
eltéréseket értékeli;
●● a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a
vállalkozás arculatának és PR-tevékenységének alakításában és formálásában
aktívan közreműködik;
●● a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerése, közreműködik
annak minimalizálásában;
bb) projektmenedzsment szakirányon továbbá
●● projektek tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában részt vesz, a
projektterv szerint rá háruló tevékenységeket rendszerezetten elvégzi;
●● részt vesz a projekttel kapcsolatos elvárások feltárásában és azok projektcélokká alakításában, a projektcélok konkrét projekttevékenységekre bontásában;
●● részt vesz a projektre vonatkozó döntések előkészítésében, a projektszervezést
érintő munkafolyamatok szabályozásában, és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, valamint fenntartásában;
●● a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését dokumentálja;
●● a projekttevékenységek kivitelezését támogató informatikai és irodatechnikai
eszközöket önállóan alkalmazza;
●● alkalmazza a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat;
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közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében;
c) önállóság és felelősség a munkafeladatokban:
●● hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
●● felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
●● a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
●● a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
●● álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítése), interjúkon siker
elérése;
●● szakmai kommunikáció egy idegen nyelven, alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában;
●● szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban, infokommunikációs rendszerek használata.
●●

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
●● valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
●● a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös
modul: 6 kredit;
●● a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a
szakirány szerinti modul: 57 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a
felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál
és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a
követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzésiprogramban határozza meg.

2. KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
kereskedelmi szakirány
●● kereskedelmi logisztika szakirány
●● marketingkommunikáció szakirány
Társadalomtudományi Kar
●●

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
(Commerce and Marketing at ISCED level 5)
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2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
●● szakképzettség:
○○ felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon
○○ felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
○○ felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon
●● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
○○ Economist Assistant in Commerce
○○ Economist Assistant in Marketing Communication
○○ Economist Assistant in Commerce Logistics
●● választható szakirányok: kereskedelmi (Commerce), marketingkommunikáció (Marketing
Communication), kereskedelmi logisztika (Commerce Logistics)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
●● Képzési ág: üzleti
●● Besorolási alapképzési szak: kereskedelem és marketing
●● A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti
munkakör(ök):
2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532 PR-tevékenységet tervező, szervező
2533 Kereskedelmi tervező, szervező
3622 Kereskedelmi ügyintéző
3641 Személyi asszisztens
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
5111 Kereskedő
5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
●● az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%;
●● az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább
560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
●● a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább
90 kredit;
●● a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább
30 kredit.
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5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések
előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb
vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.
a) A kereskedelmi szakirányon továbbá:
a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel
és kompetenciákkal (pl. a kereskedelem rendszere, a kereskedelmi vállalkozások makro és
piaci környezete, a kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi folyamatai, ezen belül az értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás területei, gazdasági és pénzügyi tevékenységek).
b) A marketingkommunikáció szakirányon továbbá:
a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl. marketing szakterületei, üzleti kommunikációs módszerek,
a reklám- és médiakutatás területei, az integrált marketingkommunikációs tervek kidolgozása, a reklám jogi, etikai, és esztétikai követelményei).
c) A kereskedelmi logisztika szakirányon továbbá:
a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel
és kompetenciákkal (például: a vállalati reálfolyamatok, a logisztikai alrendszerek, kiemelten
a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun belüli, valamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok
működése, az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek, fuvarozás/szállítmányozás, raktárlogisztika, telephelyválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelésfeldolgozás,
vevőkiszolgálás, működési kör, logisztikai szemléletmód, a termelőhelyektől a fogyasztási
pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségei).
7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák:
a) tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen),
●● alkalmas az áruforgalmi folyamatok átlátására, egyes szakaszai tervezésének
támogatására, képes a kereskedelmi vállalatok anyag- és információáramlása
legfontosabb összefüggéseinek ismeretére;
●● képes információk gyűjtésére és kezelésére kereskedelmi területen;
●● alkalmas ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra;
●● képes jelentések, felmérések készítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra;
●● képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre;
●● alkalmas a vállalkozás marketingtevékenységében való részvételre;
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képes alapszintű szakmai beszédkészségre és szövegértésre egy idegen nyelven;
aa) kereskedelmi szakirányon továbbá felelős munkatársként, nagyvállalatok vezető szakemberei mellett asszisztensként, illetve vállalkozóként alkalmas:
●● kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének, áruforgalmi folyamatának, gazdálkodásának szervezésére és irányítására;
●● nagyvállalatok kereskedelmi tevékenysége, áruforgalmi folyamata, gazdálkodása szervezésében és irányításában való közreműködésre;
●● a vállalat tevékenységének elemzésében, a vállalati stratégia kialakításában, a
vállalat üzleti terve elkészítésében való közreműködésre;
●● a piaci folyamatoknak megfelelően a termékválaszték meghatározásában való
részvételre a szakmai követelmények figyelembevételével a minőség, az árképzés, valamint a logisztika összefüggésében;
●● a kereskedelmi informatikai rendszerek alkalmazására a teljes áruforgalmi
folyamatra vonatkozóan,
●● felismerve az e-businessbe való bekapcsolódás lehetőségeit;
ab) kereskedelmi logisztika szakirányon továbbá felelős munkatársként, nagyvállalatok
vezető szakemberei mellett asszisztensként, illetve vállalkozóként alkalmas:
●● kis- és középvállalatok logisztikai tevékenységének szervezésére és irányítására;
●● nagyvállalatok ellátási, termelési és értékesítési logisztikai tevékenysége szervezésében és irányításában való közreműködésre;
●● különböző anyagok, termékek beszerzésére, értékesítésére;
●● kereskedelem és logisztika specifikus szoftverhasználatra;
●● a szervezet funkcionális területeivel, a beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre;
●● a vállalati logisztikai folyamatok tervezésében és elemzésében való közreműködésre;
ac) a marketing kommunikáció szakirányon továbbá felelős munkatársként, vállalkozások
marketing-, reklám-, PR-, promóciós stb. részlegei, szolgáltató és ügynökségi vállalatok, illetve a médiumok hirdetési osztályai vezető szakemberei mellett asszisztensként,
továbbá vállalkozóként alkalmas:
●● a vállalatok marketingstratégiájából fakadó marketingkommunikációs programok feladatok tervezésében, lebonyolításában, értékelésében való közreműködésre;
●● a vállalati arculattervezésben és az imázs alakításában való részvételre;
●● ügyfelek felkutatására, meggyőzésére, ügyfélkapcsolatok ápolására;
●● a reklám- és médiaügynökségekkel való kapcsolat kialakítására, azok felépítését és tevékenységét figyelembe véve;
●● a marketingkommunikáció eszközeinek alkalmazására az eredményes gazdálkodás megvalósítása érdekében;
●●
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a marketing- és reklámköltségek tervezésben és elemzésben, a marketing és
reklám hatékonysága elemzésében való közreműködésre;
b) személyes, társas és módszerkompetenciák:
●● problémafeltárás;
●● kommunikációs készség;
●● csapatmunkában való dolgozás, együttműködési készség;
●● gyakorlatias feladatértelmezés;
●● rendszerekben való gondolkodás;
●● döntésképesség,
●● eredményorientáltság.
●●

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
●● valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
●● a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös
modul: 6 kredit;
●● a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a
szakirány szerinti modul: 57 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a
felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál
és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek
követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

3. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
kommunikátor szakirány
●● moderátor szakirány
Bölcsészettudományi Kar
●●

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés
(Communication and Media at ISCED level 5)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
●● szakképzettségek:
○○ felsőfokú kommunikátor-asszisztens
○○ felsőfokú moderátor-asszisztens
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a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
○○ Assistant Communicator
○○ Assistant Moderator
●● választható szakirányok: kommunikátor szakirány (Assistant Communicator), moderátor
szakirány Assistant Moderator
●●

3. Képzési terület: társadalomtudomány
●● Képzési ág: társadalomismeret
●● Besorolási alapképzési szak: kommunikáció és médiatudomány
●● A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti
munkakör(ök):
1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532 PR-tevékenységet tervező, szervező
2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
●● az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
●● az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább
560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
●● a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább
90 kredit;
●● a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább
30 kredit.
5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan médiaszakemberek
képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi
struktúrákban és terepeken egyaránt.
a) A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény – önkormányzat, alapítvány, államigazgatási, érdekvédelmi, és civil szervezet, kommunikációs cég – alkalmazottjaként a belső
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és külső kommunikációs kapcsolatok ügyeinek intézője és felelős az intézmény egységes
arculatáért is.
b) A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények
rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a
műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot.
7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák:
a) A képzésben elsajátítandó tudás, ismeret:
●● a kommunikáció elmélete, kommunikációs készségfejlesztés, szabályozott társadalom, információ és társadalom, a kommunikáció fontosabb színterei és eszközei;
●● a kommunikáció és a tömegkommunikáció (média) társadalomtörténete, hatásmechanizmusai és működése, a társadalmi kommunikáció gyakorlati funkciói;
●● a társadalmi és tömegkommunikáció interpretációi és gyakorlati alkalmazási területei, és annak eszközei;
●● a tömegkommunikáció (média) szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása;
●● tömegkommunikációs (média) eszközök, mediatizált (info)kommunikációs gyakorlat;
●● közéleti kommunikációs, public relations és reklám ismeretek és hatásmechanizmusok;
●● pszichológiai és etikai alapismeretek;
●● vállalati kommunikációs és alapvető gazdasági és menedzsment-ismeretek;
●● a hagyományos és új generációs egyéb kommunikációs eszközök, informatikai
megoldások elméleti és gyakorlati ismeretei;
b) készségek, képességek:
●● önállóság és felelősség a munkafeladatokban;
●● a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak és működési alapelvek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban;
●● a nonverbális és verbális kommunikációs technikák alkalmazása az ügyfélszolgálati
munka során;
●● a társadalmi- és tömegkommunikáció (média) különböző területeinek és összefüggéseinek meglátása, a megfelelő infokommunikációs eszközök alkalmazása;
●● a társadalmi- és tömegkommunikáció alapvető elméleteinek, igényeinek megfelelő
produktív munkavégzés;
●● a tömegkommunikáció (média) intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő
munkakörök, feladatok ellátása, ebben a szektorban dolgozó felsővezetők munkájának támogatása;
●● együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességek, kommunikációs
készség, hatékony munkavégzés;
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●●

egy adott piaci-gazdasági szereplő, vállalkozás szervezeten belüli, szervezeten
kívüli, illetve szektorközi (államigazgatás, gazdaság, civil szféra) kommunikációs
feladatainak gyakorlati alkalmazása.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
●● valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
●● a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös
modul: 15 kredit;
●● a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a
szakirány szerinti modul: 57 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A
szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.
10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség
megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

4. SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
ifjúságsegítő szakirány
●● szociális munka szakirány
Tanító- és Óvóképző Kar
●●

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés
(Social and Youth Work at ISCED level 5)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
●● szakképzettségek:
○○ felsőfokú szociális munkás asszisztens
○○ felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
●● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
○○ Social Work Assistant
○○ Youth Work Assistant
●● választható szakirányok: szociális munka (Social Work), ifjúságsegítő (Youth Work)
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3. Képzési terület: társadalomtudomány; ifjúságsegítő szakirányon további képzési terület: pedagógusképzés, bölcsészettudomány;
●● Képzési ág: szociális, ifjúságsegítő szakirányon további képzési ág: óvodapedagógus,
tanító; pedagógia és pszichológia;
●● Besorolási alapképzési szak: szociális munka, szociálpedagógia; ifjúságsegítő szakirányon további besorolási szak: óvodapedagógus, tanító, andragógia, pedagógia;
●● A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti
munkakör(ök):
szociális munka szakirányon:
3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
3511 Szociális segítő
3512 Nevelőszülő, főállású anya
3520 Munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintéző
3639 Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
ifjúságsegítő szakirányon:
2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő
3515 Ifjúságsegítő
3410 Oktatási asszisztens
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
3910 Egyéb ügyintéző
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
●● az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
●● az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább
560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
●● a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább
90 kredit;
●● a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább
30 kredit.
5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági
szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.
A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű
szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek
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gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális
és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.
7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
aa) szociális munka szakirányon
●● a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti, pszichológiai, szociálpolitikai, jogi, igazgatási és pedagógiai felkészültség;
●● a szociális ágazatban működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;
●● a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó
ismeretek;
●● tájékozottság az alapvető emberi szükségletek, a szociális problémák és az
ezekkel összefüggő társadalmi jelenségek területén;
●● a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs,
életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdők támogatása;
●● tájékozottság a szociális munka adminisztrációjában;
●● felkészültség olyan információk gyűjtésében és adminisztratív úton történő
feldolgozásában, amelyek a szociális alapszolgáltatásban, a szakellátásban, és
más, hivatali szociális adminisztrációban részfeladatként jelen vannak;
●● jártasság a korszerű informatikai technikákban;
●● felkészültség a szociális munka alapkészségeinek alkalmazásában (önismeret,
kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia);
●● felkészültség a személyközi viszonyokban általánosan elfogadott normák,
szabályok, valamint a Szociális munka Etikai kódexében megfogalmazottak
alkalmazására;
ab) ifjúságsegítő szakirányon
●● az ifjúságüggyel összefüggő folyamatokban, fejlesztő beavatkozásokban,
programokban, projektekben való együttműködés, feladatvállalás;
●● a környezetében, mindennapos tevékenységében megjelenő emberi jogi vonatkozású kihívások felismerése, az emberi jogok képviseletére és védelmezésére
való felkészültség;
●● a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;
●● a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó
ismeretek a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szoci-
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alizációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatása;
●● a gyermek- és ifjúsági munkával, az önkéntességgel foglalkozó intézmények
közötti eligazodási képesség;
●● az ifjúsági folyamatok generálása, az ifjúság érzékenyítése, a fiatalok önkifejezési törekvéseinek támogatása;
●● az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak alkalmazása;
●● ifjúsági programok, rendezvények szervezése;
●● az aktuális infokommunikációs technológiák (népszerű online és mobiltechnológiai alkalmazások) használata;
●● a nem formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek használata;
●● saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítása;
b) jártasság, képesség:
ba) szociális munka szakirányon
●● szociális szolgáltatásokat nyújtó, illetve azokkal kapcsolatban álló intézményekben a szociális munka részfeladatainak ellátására;
●● szociális területeken megjelenő adminisztratív feladatok végzésére;
●● fejlesztésekben, innovációban folytatott adminisztratív tevékenységekre;
●● intézményi, valamint egyéni, családi, csoportos és közösségi munkában szervezési, megvalósítási részfeladatok ellátására;
bb) ifjúságsegítő szakirányon
●● a gyermek és ifjúsági korosztály körében fejlesztő, támogató, segítő tevékenység végzésére szociális, közművelődési és pedagógiai területen;
●● a szociális segítés alapfeladatainak ellátására a rászoruló fiatalok körében;
●● információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenység végzésére, ifjúsági szolgáltatás nyújtására;
●● a fiatalok társadalmi részvételének, közösségi aktivitásának serkentésére;
●● a gyermekek és fiatalok öntevékenységének, érdek- és jogérvényesítő tevékenységének elősegítésére;
●● a gyermekeket és a fiatalokat célzó szolgáltatások együttműködésének kialakításában, fejlesztésében való közreműködésre;
●● az ifjúsági munkával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs tevékenység ellátására.
8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
●● valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
●● a képzési terület(ek) szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből az adott képzési ág szerinti
közös modul:6 kredit;
●● a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a
szakirány szerinti modul: 57 kredit.
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9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: A szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett gyakorlat, a felsőoktatási intézmény kijelölése alapján végezhető:
a) szociális munka szakirányon különösen a szociális alapszolgáltatás, a szociális szakellátás intézményeiben; a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben; szociális területen működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinél;
munkaerőpiaci szolgáltatással foglalkozó szervezeteknél, intézményeknél; szociális igazgatás intézményeinél;
b) ifjúságsegítő szakirányon a települési önkormányzatoknál, kistérségi integrált közösségi és
szolgáltató tereknél (IKTSZ), ifjúsági információs és tanácsadó irodáknál, közművelődési/
oktatási intézményekben, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezeteknél.
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