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Szakképzettség megnevezése: Élmény-, rendezvény- és közösségszervező 

 

A bekerülés feltétele: 

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki bölcsészettudományi, természettudományi, művészeti, 

művészetközvetítési, társadalomtudományi, gazdaságtudományi, sporttudományi, agrártudományi, 

műszaki, informatikai, jogi és igazgatási, orvos-és egészségtudományi képzési területek valamelyikén  

alapképzésben a jelentkezést megelőzően már fokozatot szerzetek (ideértve a főiskolai végzettséget) 

rendelkezik.  

 

A képzés célja: 

Az élmény-, szabadidő- és közösségszervezés követelményrendszerében jártas, kreatív, biztos 

gyakorlati tudással rendelkező és e szakma iránt elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók 

legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az 

élményszervezésben, a szabadidős és közösségi programok kezdeményezésében, tervezésében, 

fejlesztésében, szervezésében és lebonyolításában. A megszerzett tudás birtokában váljanak 

alkalmassá minőségi munka végzésére a különböző szervezeteknél, intézményeknél (pl.: üdülők, 

témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, szabadidő- és 

szórakoztatóközpontok, gyógy- és wellnesscentrumok, multifunkcionális kulturális és egyéb 

szolgáltató intézmények), illetve legyenek képesek önfoglalkoztatóként (vállalkozóként) szakszerű 

szervezőmunka végzésére. 

 

Megszerezhető ismeretek: 

 Általános, kulturális- és művészeti menedzsment ismeretek 

 Kulturális animáció 

 Turizmus-, szállodai és wellness ismertek, 

 Életmód szociológiai ismertek, 

 Csapatépítés módszertana 

 Kommunikáció, viselkedéskultúra 

 Közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai 

 Rendezvényszervezés 

 Tárgyalástechnika- és protokoll ismeretek, 

 Művészközvetítő 

 A szabadidő- és közösségszervezés folyamatai 

 Kulturális intézmények és szervezetek rendszere 

 Kultúrafinanszírozás  

 Kulturális marketing és PR 

 Szponzorálás, mecenatúra 

 Vállalkozási ismeretek 

 

A szakképzettség alkalmazása: 

A szakirányú képzés során megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók, a szabadidő- és 

közösségszervezés valamennyi területén, minőségi munkavégzésre lesznek képesek. 

Gyakorlatorientált, komplex tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni kulturális és turisztikai 

létesítményekben (üdülők, táborok, témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, világörökségi 

helyszínek, gyógy- és wellnessközpontok), multifunkcionális kulturális és egyéb szolgáltató 

intézményekben, illetve önfoglalkoztatóként. A képzésben résztvevők megismerik az élményre épülő 

szabadidő- és közösségszervezés folyamatait, résztevékenységeit, valamint az azok generálásához és 

fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismereteket. 

 



A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 60 kredit 

 

Elérhetőségeink 
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 Postacím: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

   4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.  

 

 

Amennyiben többet szeretne tudni a szakról, kérjük olvassa el a Képzési és kimeneti 

követelményt és tekintse át a képzés tantervi hálóját, majd a jelentkezési lapot letöltheti az 

ismertető végén. 

 

 

 

 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Élmény,- rendezvény- és közösségszervező 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Élmény-, rendezvény- és közösségszervező 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány 

 

4. A felvétel feltétele: 

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki bölcsészettudományi, természettudományi, 

művészeti, művészetközvetítési, társadalomtudományi, gazdaságtudományi, sporttudományi, 

agrártudományi, műszaki, informatikai, jogi és igazgatási, orvos-és egészségtudományi képzési 

területek valamelyikén  alapképzésben a jelentkezést megelőzően már fokozatot szerzetek 

(ideértve a főiskolai végzettséget) rendelkezik.  

 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

6.  A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév. 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben 

 

7.1. Elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

Az élmény-, szabadidő- és közösségszervezés követelményrendszerében jártas, kreatív, biztos 

gyakorlati tudással rendelkező és e szakma iránt elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók 

legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az 

élményszervezésben, a szabadidős és közösségi programok kezdeményezésében, 

tervezésében, fejlesztésében, szervezésében és lebonyolításában. A megszerzett tudás 

birtokában váljanak alkalmassá minőségi munka végzésére a különböző szervezeteknél, 

intézményeknél (pl.: üdülők, témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, világörökségi 

helyszínek, szabadidő- és szórakoztatóközpontok, gyógy- és wellnesscentrumok, 

multifunkcionális kulturális és egyéb szolgáltató intézmények), illetve legyenek képesek 

önfoglalkoztatóként (vállalkozóként) szakszerű szervezőmunka végzésére. 

 

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 Általános, kulturális- és művészeti menedzsment ismeretek 

 Kulturális animáció 

 Turizmus-, szállodai és wellness ismertek, 

 Életmód szociológiai ismertek, 

 Csapatépítés módszertana 
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 Kommunikáció, viselkedéskultúra 

 Közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai 

 Rendezvényszervezés 

 Tárgyalástechnika- és protokoll ismeretek, 

 Művészközvetítő 

 A szabadidő- és közösségszervezés folyamatai 

 Kulturális intézmények és szervezetek rendszere 

 Kultúrafinanszírozás  

 Kulturális marketing és PR 

 Szponzorálás, mecenatúra 

 Vállalkozási ismeretek 

 

7.3. Személyes adottságok: 

 Kreativitás, innovativitás, 

 Szervezőkészség, 

 Motiváló készség, 

 Felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, 

 Jó kommunikációs készség, 

 Nyitottság, tolerancia, empátia, etikus viselkedés, 

 Konfliktusmegoldó képesség, 

 Döntésképesség, 

 Kitartás, terhelhetőség, 

 Stressztűrő képesség, önfegyelem, 

 Kritikai szemlélet, 

 Rugalmasság, fejlődőképesség, önfejlesztés, 

 Sikerorientáltság, 

 Önállóság, önálló karrierépítési készség 

 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A szakirányú képzés során megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók, a szabadidő- és 

közösségszervezés valamennyi területén, minőségi munkavégzésre lesznek képesek. 

Gyakorlatorientált, komplex tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni kulturális és turisztikai 

létesítményekben (üdülők, táborok, témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, 

világörökségi helyszínek, gyógy- és wellnessközpontok), multifunkcionális kulturális és egyéb 

szolgáltató intézményekben, illetve önfoglalkoztatóként. A képzésben résztvevők megismerik 

az élményre épülő szabadidő- és közösségszervezés folyamatait, résztevékenységeit, valamint 

az azok generálásához és fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismereteket. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és azokhoz rendelt 

kreditértékek: 

Alapozó ismeretek – 25 kredit 

Általános menedzsment, a turizmus elmélete, kulturális animáció, életmódszociológia, 

kultúraközvetítő intézmények, rendezvénymenedzsment (elmélet), vállalkozásszervezési 

ismeretek 

Szakterületi ismeretek+szakdolgozat – Kreditszám: 23+10 

Kulturális /művészeti menedzsment, turizmus gyakorlata, projektmenedzsment, 

rendezvénymenedzsment (gyakorlat), csapatépítő tréning, viselkedés- és tárgyaláskultúra, 

szakmai gyakorlat 

Szabadon választható tantárgyak ismeretkörei: a közművelődés intézményrendszere és 

szervezetei, művelődés-és művészetszociológiai ismeretek, nonprofit menedzsment, 

vállalkozási ismertek    -    Kreditszám: 2 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit. 

 

 

 



Élmény-, rendezvény- és közösségszervező szakirányú továbbképzés tanterve 

 

 

 

 

Kód Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

 Általános menedzsment 
óra/vizsga 12K  

kredit 3  

 Kulturális/művészeti menedzsment 
óra/vizsga  12K 

kredit  4 

 Kulturális animáció 
óra/vizsga 15K  

kredit 3  

 Rendezvénymenedzsment 
óra/vizsga 20K 20gyj 

kredit 5 4 

 A turizmus elmélete és gyakorlata 
óra/vizsga 20K 20gyj 

kredit 5 4 

 Életmódszociológia 
óra/vizsga 8K  

kredit 2  

 Projektmenedzsment 
óra/vizsga  8K 

kredit  2 

 Kultúraközvetítő intézmények 
óra/vizsga 12K  

kredit 3  

 Vállalkozásszervezés 
óra/vizsga  8K 

kredit  3 

 Csapatépítő tréning 
óra/vizsga  8gyj 

kredit  2 

 Viselkedés- és tárgyaláskultúra 
óra/vizsga 8gyj  

kredit 2  

 Egyéni szakmai gyakorlat (külső) 
óra/vizsga  17gyj 

kredit  6 

 Szakdolgozati konzultáció 
óra/vizsga B 2gyj 

kredit 8 2 

 
Szabadon választható az Andragógia BA 

képzés tárgyai közül 

óra/vizsga   

kredit  2 

Összesen: 95 óra 95 óra 

33 kredit 27 kredit 

Mindösszesen: 190 óra 

60 kredit 

 

 

 


