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150.000,-

A KÉPZÉS CÉLJA
a társadalmi

közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok
segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos
eszközeivel támogatják a települési, intézményi és civil közösségek kialakulását, fejlődését,
továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik
erőforrásaik gyűjtését.
A KÉPZÉS EREDMÉNYE
A közösségszervező
képes a kultúra, a kultúraközvetítés, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az
ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika, a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén
működő állami, önkormányzati, egyházi, vállalkozói, civil és nonprofit szervezetek,
intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális,
ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.
- képes a közösségi művelődés, kultúraközvetítés, az ifjúságfejlesztés, ifjúságsegítés,
humánfejlesztés területén településeken, intézményekben, civil szervezetekben, egyházakban,
a köznevelés és a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, fejlesztői, monitoring,
ellenőrzési, koordinátori, animátori feladatok, illetve az ezekhez kapcsolódó munkakörök
ellátására.
- képes az élethosszig tartó (Life Long Learning) és az élet minden területére kiterjedő
(Lifewide Learing), az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban
bővelkedő tanulás-művelődés megszervezésére, támogatására, a felnőtt és az idős korosztály
körében alkalmazható módszerekkel egyaránt.
-

- képes a közművelődési, az ifjúsági és a humánfejlesztéssel foglalkozó állami,
önkormányzati, egyházi, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek és intézmények
funkcióinak a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez
történő alakítására.
- képes az emberi viselkedés és különösen a kulturális fogyasztás és az értékpreferencia
differenciált észlelésére és befolyásolására.
- képes a hagyományos, közösségi kulturális értékek megőrzését, éltetését és megújítását
szolgáló közösségi folyamatok tervezésére és megvalósítására, elemzésére és értékelésére.
- képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének tervezésére,
szervezésére, továbbá a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a
társadalmi és a közösségi partnerek együttműködésének elemzésére és értékelésére.
- képes ifjúsági, képzési és közösségi projektek generálására, az ezekhez szükséges források
felkutatására, pályázatírásra és projektek menedzselésére.
- képes történetiségében feltárni és értelmezni a település, közösség, speciális csoport
folyamatokat és alkalmazni a jövőtervezés, jövőalkotás módszereit.
- képes idegen nyelven és az információ- és kommunikációtechnológia eszközeivel
hatékonyan kapcsolatot teremteni, együttműködni, közösen dolgozni.
- képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre, irányítás mellett.
- képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások,
képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre
támaszkodva.
- képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő
együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
- képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni
alkalmazói tudását.
- Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven
megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza
azokat.
- képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség
előtti bemutatására szóban és írásban.
Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és
nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá
művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és
külföldön egyaránt.
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK
A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán - új szakmai életpályák és izgalmas
karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a
fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos
állami, települési önkormányzati, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja
foglalkoztatni.
Tipikus munkahelyek: közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok
ellátását célzó intézmények, a munkaerőpiac humán szférájában állami, piaci, egyházi és civil
szervezetek.

Tipikus beosztás, munkakör:
Közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági
információs és tanácsadó irodák referensi munkaköre, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó
szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek,
egyházi, nonprofit és civil szervezetek alkalmazottja.
KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzési terület: társadalomtudomány
Képzés kezdete: 2018. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,
levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (ált.
csütörtöktől szombatig
A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakirány
FŐBB SZAKTERÜLETEK
Hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az
informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az
első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet,
művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és
ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati
munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el.
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
 általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi
ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány,
kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 11-23 kredit
 művelődéselmélet és -történet, közművelődés 23-34 kredit
 közösségi fejlesztés 17-29 kredit
 kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra 17-29kredit
 fjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés 17-29 kredit.
 a választott szakirány szerinti speciális ismeretek legfeljebb 50 kredit.
A szakirányok tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: 22-28 kredit
A szakmai gyakorlat követelményei
A közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi
gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy
alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - intézményhez kötődő min. 160 óra
tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.
Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
SZAKIRÁNYOK





kulturális közösségszervezés
ifjúsági közösségszervezés
humánfejlesztés

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE


kulturális közösségszervező - Cultural Community Coordinator



ifjúsági közösségszervező - Youth Community Coordinator



humánfejlesztő - Human Developer
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A
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MESTERKÉPZÉSÉNEK

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:
● kulturális mediáció MA
● kulturális örökség MA
mindkettőhöz választható a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur
und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés
b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:
● horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
● politikatudomány
● osztatlan tanárképzés, közösségi művelődés tanár szakkal egyéb szak társítva
(bővebben lsd. itt)
c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell
megvizsgáltatni.

ELÉRHETŐSÉGEK
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: www.btk.pte.hu
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