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A KÉPZÉS CÉLJA
Olyan szakemberek képzése, akik a vezetési tanácsadás egyik funkcionális területén, az emberi
erőforrások területén képesek lesznek szervezetek, vállalatok számára szakszerű segítséget
nyújtani. A képzésben a tanácsadással kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek
elsajátítása mellett a tervezés, a stratégiaalkotás, a változásmenedzsment, a személyzeti munka
és az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit ismerhetik meg a
hallgatók. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a szervezet- és szociálpszichológia e
területhez illeszkedő speciális ismereteire is. Az európai tendenciákkal összhangban hangsúlyt
kap a pályaorientáció, a pályalélektan és az életúttervezés. Ezek mellett már "hagyományosan"
szó lesz foglalkoztatáspolitikáról, a felnőttképzés speciális aspektusairól, az oktatás és a
munkaerőpiac összefüggéseiről.
A gyakorlati jellegű ismeretek körében kiemelhető a tanácsadói és a konfliktuskezelési
készségek fejlesztése, illetve nagy hangsúlyt kapnak a tanácsadási módszerek. A tantervben
követelményként jelenik meg szakmai gyakorlat elvégzése, ahol az elméletben tanultak
kipróbálására, elmélyítésére kerülhet sor.

A KÉPZÉS EREDMÉNYE
a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása
Átfogóan ismeri és érti a szervezetek működési jellemzőit, gazdasági és társadalmi
szerepüket.
Ismeri az erőforrások, a tényezők és jelenségek összefüggéseit, az erőforrások
felhasználásának szabályait és törvényszerűségeit.
Mélyrehatóan ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás feladatait és módszereit, a
munkanélküliség és a szervezetek piaci alkalmazkodásának ok-okozati összefüggéseit, a
munkaügyi kapcsolatok rendszerét.
Átfogóan, összefüggéseiben is ismeri és érti a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai
folyamatokat, a munka világának rétegspecifikus-, regionális- és térségi összefüggéseit.
Ismeri az Európai Unióban zajló folyamatokat, felismeri azok hatását a hazai rendszerekre.
Összehasonlításában is ismeri az európai és az Európán kívüli kultúra, munkakultúra
specifikációit, a multikulturalitás jelenségét, érti annak a szervezeti működéssel összefüggő
folyamatait.
Mélyrehatóan ismeri a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó általános és
specifikus andragógiai és pszichológiai jellemzőket, azok gyakorlati alkalmazását.
Mélyrehatóan ismeri a tanácsadás módszereit, az alkalmazás etikai feltételeit, felismeri az
eltéréseket és azonosságokat a pszichológiai tanácsadással összefüggésben.
Ismeri a tanácsadás folyamatában alkalmazható kommunikációs technikákat, a személyközi
és társadalmi kommunikáció összefüggéseit.
Átfogóan ismeri a személyiséggel összefüggő és szociálisan befolyásolt pszichikus
folyamatokat, a társas érintkezések és kölcsönhatások szerepét, az egyén és a csoport
viszonyát, a személyközi és munkahelyi konfliktusok rendszerét.
Átfogóan ismeri és érti a tanulás, az oktatás, a képesség és személyiségfejlesztés pszichológiai
törvényszerűségeit, felismeri a területek kapcsolódását, az összefüggéseket.
Összehasonlításaiban is ismeri a pályák osztályozási rendszerét, a képzés és a munkavállalás
jogi szabályrendszerét.
Széleskörűen ismeri munkavállalók képzettségi szintje és karrierlehetősége közötti
összefüggéseket, a pályaorientáció és a karriermenedzsment specifikus kapcsolódási pontjait.
Ismeri az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikáció
formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását,
eszközeit.
Mélyrehatóan ismeri szakterületének tudományos eredményeit, a kutatás módszereit, a terület
sajátosságait.
Átfogóan ismeri a társadalmi és gazdasági kihívásokra adott hatékony válasz, a projektek
tervezésének és készítésének elemeit.
b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességei
Képes a szervezetek erőforrás gazdálkodási feladataiban szerepet vállalni, megszerzett
szakmai tudását az elvárásoknak megfelelően felhasználni, a szervezet céljaival
összefüggésben tervező, fejlesztő és támogató tevékenységeket folytatni a toborzás,
kiválasztás, ösztönzés emberierőforrás-gazdálkodási területeken.
Képes a munkanélküliség és a gazdasági-társadalmi tényezők összefüggéseinek felismerésére,
a munkaügyi kapcsolatok rendszerében való tájékozódásra, a partnerekkel való
együttműködésre.

Képes beazonosítani a speciális foglalkozási csoportok tagjainak problémáit, képes a
megoldáshoz szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására.
Képes megérteni a szervezeti folyamatok természetét, külső-belső összefüggéseit, kapcsolatát
az emberi erőforrás gazdálkodással.
Képes a hozzájuk fordulók individuális céljainak megvalósításához egyéni tervezési
készségük fejlődését támogatni.
Képes egyének és csoportok pályatervezési tevékenységének segítésére, a képzési
szükségletek feltárására, a döntés folyamatában való közreműködésre.
Képes a tanácsadás módszereinek hatékony alkalmazására, az eredményekből származó
összefüggések egyéni felismerésének segítésére az egyének képzettségi szintje és
karrierigénye vonatkozásában.
Képes a személyközi és munkahelyi konfliktusok felismerésére, a konfliktuskezelési
módszerek hatékony alkalmazására.
Képes a szakmai problémák beazonosítására, a nemzetközi tapasztalatok, jó példák hazai
követelményeknek megfelelő adaptálására az emberi erőforrás menedzsment terén.
Képes a tanácsadás és emberierőforrás-menedzsment területén magyar és idegen nyelvű
publikációs forrásokat felhasználni, ezeket értelmezni, feldolgozni.
Képes ezeken a területeken önálló, szaktudományos formájú összefoglaló elemzés
készítésére.
Képes a szervezetekben az emberi erőforrással kapcsolatos problémák felismerésére,
módszertani beazonosítására, cselekvési és ütemtervet készíteni a megoldásra.
Képes a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikációra, munkája eredményeinek
prezentálására, a vitában azok megvédésére.
Képes a változásokhoz alkalmazkodni, interdiszciplináris ismeretei alapján az emberi
erőforrás tervezéssel kapcsolatos kidolgozott koncepcióját munkatársaival és partnereivel
elfogadtatni.
Képes a szervezet számára az emberierőforrás-menedzsment terén befogadható és
megvalósítható projektek felkutatására, a pályázati program kidolgozására és menedzselésére,
a partnerekkel való eredményes együttműködésre.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az andragógia és közösségszervező
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a
bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok
képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a
szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia
alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg
2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig!

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint
szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről







bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
felnőttképzési ismeretek,
kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
informatika, könyvtárismeret;
társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az
előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól
(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a
TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát
a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek
párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.
A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb
2018. július 11-ig beküldeni.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni
a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.
B) A szóbeli felvételi vizsga
A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt zajlik, a szóbeli vizsga tárgyköreit, szakirodalmát a Kar
a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt
nyilatkozik (a Kar honlapján közzétett formában és módon) az általa választott tárgykörről, ami
a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.
Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: andragógia,
könyvtártudomány, kulturális mediáció, kulturális örökség tanulmányok), a felvételi
elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon
meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a
jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, kérelmeznie kell az Intézetvezetőnél, hogy a vizsga
eredményét a Karra történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe.
C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:
a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy
b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.
A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45
felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen

legfeljebb 10 többletpont adható. A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni,
amelyik a jelentkező számára előnyösebb.
KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzési terület: bölcsészettudomány
Képzés kezdete: 2018. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta
levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (általában
csütörtöktől szombatig)

FŐBB SZAKTERÜLETEK
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
Összesen 100 kredit, amelyekből:
általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek (bölcsészettudomány,
neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, kommunikáció, kutatásmódszertan) 1520 kredit;
pszichológiai ismeretek 15-20 kredit;
menedzsmentismeretek 15-20 kredit;
társadalmi ismeretek 15-20 kredit;
tanácsadási ismeretek 15-20 kredit;
közgazdasági ismeretek 5-10 kredit;
felnőttképzési ismeretek 5-10 kredit.
Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
SZAKMAI GYAKORLAT
A szakmai gyakorlat általános szakmai gyakorlatot (30 óra), intenzív terepgyakorlatot (110
óra) és további intézményen kívüli gyakorlatot (30 óra) foglal magába. A teljes gyakorlat
kreditértéke a képzésen belül 13 kredit.
A gyakorlat célja, hogy a hallgató a munkája során valamely szervezetnél felmerült probléma
megoldásán dolgozzon. A gyakorlat helyszínét a hallgató szabadon választhatja, amely lehet
bármely hazai vagy külföldi, termeléssel, szolgáltatással, kereskedelemmel kapcsolatos
tevékenységet Magyarországon folytató hazai és külföldi vállalkozás, illetve az állami szféra
valamennyi területe (oktatás, képzés, munkaügy, ellenőrzés), ahol a szakkal kapcsolatos témák
értelmezhetőek, problémák azonosíthatók.
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
okleveles emberierőforrás tanácsadó (Human Resource Counsellor)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK RELEVÁNS DOKTORI (PHD)
PROGRAMJAIBA

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

