
FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓS TANÁCSADÓ  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

Eng.sz.: OH-FHF/1320/2008. 

 
 

Képzésvezető: Dr. Szabó Gyula főiskolai docens 

Képzési idő: 2 félév 

Szakképzettség megnevezése: Okleveles felnőttképzési akkreditációs tanácsadó 

 

A bekerülés feltétele: 

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

társadalomtudományi, gazdaságtudományi, sporttudományi, agrártudományi, műszaki, informatikai, 

pedagógusképzési, jogi és igazgatási, orvos-és egészségtudományi képzési területek valamelyikén  

alapképzésben fokozatot szerzett (ideértve a főiskolai végzettséget) és szakképzettséggel rendelkezik.  

 

A képzés célja: 

A felnőttképzés akkreditációs követelményrendszerét ismerő és gyakorlati tudással rendelkező 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben jártas szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek 

minőségorientált felnőttképzési tevékenység tervezésére, szervezésére, értékelésére. A megszerzett 

tudás birtokában alkalmassá válnak felnőttképzési szervezeteknél képzési tevékenységért felelős 

munkatársként tevékenykedni vagy önfoglalkoztatóként felnőttképzési vállalkozás vezetésére, továbbá 

a felnőttképzési akkreditációs eljárások előkészítéséhez tanácsadói, szakértői feladatok vállalására. 

 

Megszerezhető ismeretek: 

 felnőttképzés intézményrendszere 

 felnőttképzés jogi szabályozása 

 felnőttképzés tervezése 

 felnőttképzési tevékenység folyamatai 

 a felnőttképzés marketing, piackutatási ismeretei 

 mérés-értékelés a felnőttképzésben 

 felnőttképzés módszertana 

 az általános, a szakmai és a nyelvi képzés sajátosságai 

 képzési programok és szolgáltatások tartalmi, formai, módszertani ismeretei 

 minőségirányítás a felnőttképzésben 

 intézmény-akkreditáció 

 program-akkreditáció 

 Tanácsadói és Szakértői tevékenység követelményrendszere 

 

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzés során megszerzett tudással a szakemberek alkalmassá válnak az felnőttképzés 

(iskolarendszeren kívüli) területén minőségi munkavégzésre. 

A szakirányon végzettek gyakorlatorientált tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni felnőttképzési 

vállalkozásokban és felnőttképző non-profit szervezeteknél, úgymint önfoglalkoztatók, illetve 

alkalmazottak, vagy felkért tanácsadók és szakértők. Pályázatkiírók megbízásából pályáztok 

értékelésében szakértői tevékenység végzésére is lehetőségük nyílik. 

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 60 kredit 

 

Elérhetőségeink: 

 Honlap: gygyk.unideb.hu 

 Tel.:  52/560-005.  

 E-mail:  elekp@ped.unideb.hu 

 Postacím: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 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. Szakirányú továbbképzés megnevezése: Felnőttképzési Akkreditációs Tanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 

 

2. A szakirányú továbbképzésen szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 
 Okleveles felnőttképzési akkreditációs tanácsadó  

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány 

 

A szakirányú továbbképzés képzési ága: pedagógia és pszichológia 

 

4. A felvétel feltétele:  

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

társadalomtudományi, gazdaságtudományi, sporttudományi, agrártudományi, műszaki, 

informatikai, pedagógusképzési, jogi és igazgatási, orvos-és egészségtudományi képzési 

területek valamelyikén  alapképzésben fokozatot szerzett (ideértve a főiskolai végzettséget) és 

szakképzettséggel rendelkezik.  

 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

6. A képzési idő: 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: 

 

      Képzési cél:  A felnőttképzés akkreditációs követelményrendszerét ismerő és gyakorlati 

tudással rendelkező iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben jártas 

szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek minőségorientált 

felnőttképzési tevékenység tervezésére, szervezésére, értékelésére. A 

megszerzett tudás birtokában alkalmassá válnak felnőttképzési 

szervezeteknél képzési tevékenységért felelős munkatársként 

tevékenykedni vagy önfoglalkoztatóként felnőttképzési vállalkozás 

vezetésére, továbbá a felnőttképzési akkreditációs eljárások 

előkészítéséhez tanácsadói, szakértői feladatok vállalására. 

 

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 felnőttképzés intézményrendszere 

 felnőttképzés jogi szabályozása 

 felnőttképzés tervezése 

 felnőttképzési tevékenység folyamatai 

 a felnőttképzés marketing, piackutatási ismeretei 

 mérés-értékelés a felnőttképzésben 

 felnőttképzés módszertana 

 az általános, a szakmai és a nyelvi képzés sajátosságai 

 képzési programok és szolgáltatások tartalmi, formai, módszertani ismeretei 

 minőségirányítás a felnőttképzésben 

 intézmény-akkreditáció 

 program-akkreditáció 



 Tanácsadói és Szakértői tevékenység követelményrendszere 

 

7.3. Személyes adottságok: 

 Önállóság 

 Felelősségtudat 

 Elhivatottság, elkötelezettség 

 Kitartás 

 Stressztűrő képesség 

 Önfegyelem 

 Kritikai szemlélet 

 Jó kommunikációs készség 

 Nyitottság, tolerancia 

 Döntésképesség 

 Empátia 

 Etikus viselkedés 

 

 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

  

 A képzés során megszerzett tudással a szakemberek alkalmassá válnak az 

felnőttképzés (iskolarendszeren kívüli) területén minőségi munkavégzésre.    

A szakirányon végzettek gyakorlatorientált tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni 

felnőttképzési vállalkozásokban és felnőttképző non-profit szervezeteknél, úgymint 

önfoglalkoztatók, illetve alkalmazottak, vagy felkért tanácsadók és szakértők. Pályázatkiírók 

megbízásából pályáztok értékelésében szakértői tevékenység végzésére is lehetőségük nyílik. 

 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és azokhoz rendelt  

 

Kötelező modulok: 

 

 

Alapozó ismeretek  -  Kreditszám: 24 

A felnőttképzés intézményrendszere, a felnőttképzés jogi szabályozása, a felnőttképzés 

módszertana, eszközrendszere, mérés-értékelés, képzési programok és szolgáltatások, 

képzésszervezés folyamata, a felnőttképzés tervezése, marketingje 

 

Szakterületi ismertek + szakdolgozat – Kreditszám: 24 +10 

Minőségirányítás elmélete, minőségirányítás gyakorlata, önértékelés, Intézményi- 

akkreditáció, Program-akkreditáció, Tanácsadói munka elmélete és gyakorlata, szakmai 

gyakorlat(külső), szakdolgozati témához  kapcsolódó ismertek 

 

Szabadon választható tantárgy ismeretköre: e-learning, oktatásgazdaságtani, vállalkozási,  

                                     Andragógia történeti ismeretek - Kreditszám: 2                 

 

 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit 



Felnőttképzési Akkreditációs Tanácsadó szakirányú továbbképzés tantervi hálója 

 

 
 

Kód Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

PF67_5_JS112 
A felnőttképzés intézményrendszere, jogi 

szabályozása 

óra/vizsga 16K  

kredit 4  

PF67_5_ME112 
A felnőttképzés módszertana és 

eszközrendszere 

óra/vizsga 10K  

kredit 3  

PF67_5_MR112 A felnőttképzés mérése és értékelése 
óra/vizsga 10K  

kredit 3  

PF67_5_TE112 A felnőttképzés tervezése 
óra/vizsga 12K  

kredit 3  

PF67_5_KP111 
Képzési programok és szolgáltatások 

ismeretek 

óra/vizsga 15gyj  

kredit 4  

PF67_5_KS112 Képzésszervezés folyamatai 
óra/vizsga 20K  

kredit 4  

PF67_5_MA111 A felnőttképzés marketingje 
óra/vizsga 12gyj  

kredit 3  

PF67_5_SG212 Minőségirányítás elmélete 
óra/vizsga  12K 

kredit  4 

PF67_5_GK211 Minőségirányítás gyakorlata 
óra/vizsga  12gyj 

kredit  3 

PF67_5_RT211 Önértékelés 
óra/vizsga  12gyj 

kredit  3 

PF67_5_AK212 
Intézményi akkreditáció elmélete és 

gyakorlata 

óra/vizsga  16K 

kredit  5 

PF67_5_PR212 
Program akkreditáció elmélete és 

gyakorlata 

óra/vizsga  14K 

kredit  4 

PF67_5_CS211 Tanácsadói munka elmélete és gyakorlata 
óra/vizsga  7gyj 

kredit  3 

PF67_5_SD214 

PF67_5_SD211 
Szakdolgozati konzultáció I. II. 

óra/vizsga B 2gyj 

kredit 8 2 

PF67_5_GY211 Szakmai gyakorlat (külső) 
óra/vizsga  20gyj 

kredit  2 

 
Szabadon választható tantárgy az 

andragógia BA szak tárgyai közül 

óra/vizsga   

kredit  2 

Összesen: 95 óra 95 óra 

32 kredit 28 kredit 

Mindösszesen: 190 óra 

60 kredit 

 

Hajdúböszörmény, 2013. szeptember 1. 

 

 
 


