NONPROFIT ISMERETEK KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Eng.sz.: FF/1685-3/2013.
Képzésvezető: Dr. Szabó Gyula főiskolai docens
Képzési idő: 2 félév
Szakképzettség megnevezése: Nonprofit tanácsadó közoktatási és közművelődési szakterületen
A bekerülés feltétele:
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben
szerzett szakképzettséggel rendelkezik pedagógusképzés, társadalomtudomány és bölcsészettudomány
képzési területen.
A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés célja a civil társadalom megismeréséhez és a nonprofit szervezetek
gazdálkodásának, illetve szervezési- és vezetési folyamatainak irányításához szükséges korszerű
elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, a nonprofit szervezetek létrehozására, működtetésére,
szervezésére-vezetésére, nonprofit szervezettekkel való együttműködésre irányuló ismeretek,
forrásfelhasználási, forrásteremtési, pályázatírási tudásanyag átadása közoktatási, közművelődési,
közgyűjteményi intézményekben dolgozó szakemberek számára. A cél olyan szakemberek képzése,
akik képesek folyamatos irányító, koordináló, elemző és értékelő tevékenység folytatására, a
nonprofit szervezet szakmai tevékenységének és gazdálkodásának irányítására; a szervezet
képviseletére.
Megszerezhető ismeretek:
képesség az emberi kapcsolatok, értékek, konfliktusok lényegi megismerésére, kezelésére,
mikroközösségek vezetésére;
a nonprofit szervezetek strukturális-működési rendjének és a szervezetek kulturális, jogi,
közgazdasági értelmezésének ismerete, az ismeretek alkalmazása;
képesség a nonprofit szervezetek szervezetalakítási, -fejlesztési, -vezetési és jogi ismereteiben
eligazodásra, szervezetalakításra, -fejlesztése, -működtetésre;
a nonprofit gazdálkodás dokumentálásának, beszámoló készítésének ismerete és az ismeret
alkalmazása;
a forrásteremtés fontosabb területeinek és eszközeinek ismerete, és az ismeretek alkalmazása;
képesség a hazai és európai a pályázati rendszerek értelmezésére, nyomon követésére, a
pályázatírásra és –menedzselésre;
készség a stratégiai személet alkalmazására nonprofit környezetben;
készség a projektszemlélet alkalmazására nonprofit környezetben;
készség a modern üzleti marketing és a speciális nonprofit marketing szemlélet alkalmazására;
egyéni és szervezetei kommunikáció eredményes alkalmazása;
tárgyalási technikák és a meggyőzés eszközeinek eredményes alkalmazása.
A szakképzettség alkalmazása:
A szakirányú továbbképzés során elsajátított interdiszciplináris tudásanyag, valamint a készség és
képességfejlesztés során szerzett képességek, gyakorlatok birtokában a résztvevők képesek lesznek
nonprofit szervezetek létrehozására, működtetésére, értik a nonprofit szervezetek gyakorlati
működését, tájékozottak lesznek az oktatási és kulturális intézményeket érintő pályázatok körében.
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. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Nonprofit ismeretek közoktatási és közművelődési
szakemberek számára
2. A szakirányú továbbképzésen szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Nonprofit tanácsadó közoktatási és közművelődési szakterületen
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány
4. A felvétel feltétele: a szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy főiskolai
szintű képzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik pedagógusképzés, társadalomtudomány
és bölcsészettudomány képzési területen.
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:
- képesség az emberi kapcsolatok, értékek, konfliktusok lényegi megismerésére, kezelésére,
mikroközösségek vezetésére;
- a nonprofit szervezetek strukturális-működési rendjének és a szervezetek kulturális, jogi,
közgazdasági értelmezésének ismerete, az ismeretek alkalmazása;
- képesség a nonprofit szervezetek szervezetalakítási, -fejlesztési, -vezetési és jogi
ismereteiben eligazodásra, szervezetalakításra, -fejlesztése, -működtetésre;
- a nonprofit gazdálkodás dokumentálásának, beszámoló készítésének ismerete és az ismeret
alkalmazása;
- a forrásteremtés fontosabb területeinek és eszközeinek ismerete, és az ismeretek
alkalmazása;
- képesség a hazai és európai a pályázati rendszerek értelmezésére, nyomon követésére, a
pályázatírásra és –menedzselésre;
- készség a stratégiai személet alkalmazására nonprofit környezetben;
- készség a projektszemlélet alkalmazására nonprofit környezetben;
- készség a modern üzleti marketing és a speciális nonprofit marketing szemlélet
alkalmazására;
- egyéni és szervezetei kommunikáció eredményes alkalmazása;
- tárgyalási technikák és a meggyőzés eszközeinek eredményes alkalmazása.
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
– A civil társadalom, társadalmi részvétel, jótékonyság hazai és nemzetközi történetének
ismerete.
– A hazai nonprofit szektor fejlődésének, fontosabb tevékenységi területeinek, jellemzőinek
ismerete.
– Az állami, piaci, nonprofit szektor együttműködésének, szektorok közötti partnerség
kialakításának ismerete.
– A nonprofit szervezetek jogi és gazdasági szabályozásának, a szervezetek létrehozása és
működtetése jogi vonatkozásainak ismerete.

– A hazai és Európai Uniós pályázatok programjainak, a pályázatok felépítésének és főbb
fogalomrendszerének ismerete.
– A nonprofit szervezetek szervezési-vezetési sajátosságainak ismerete.
7.3. Személyes adottságok:
Személyes kompetenciák
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Felelősségtudat.
Szervezőkészség.
Precizitás.
Önállóság.
Döntésképesség.
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség.
Kapcsolatfenntartó készség.
Kompromisszum-készség.
Csoportmunkára alkalmasság.
Meggyőzőkészség.
Kezdeményezőkészség.
Nyitottság.
Kommunikációs rugalmasság.
Módszerkompetenciák
Áttekintő képesség.
Rendszerező képesség.
Elemzőképesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Információgyűjtés.
Problémaelemzés, -feltárás.
Tervezés.
7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés során elsajátított interdiszciplináris tudásanyag, valamint a
készség és képességfejlesztés során szerzett képességek, gyakorlatok birtokában a
résztvevők képesek lesznek nonprofit szervezetek létrehozására, működtetésére, értik a
nonprofit szervezetek gyakorlati működését, tájékozottak lesznek az oktatási és kulturális
intézményeket érintő pályázatok körében.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei:
Ismeretkörök
Megszerezhető
kreditek
9
Civil társadalom ismeretek
civil társadalom, nonprofit szervezetek Magyarországon, nonprofit jogi
szabályozás
8
Nonprofit gazdálkodás ismeretek
gazdasági és vállalkozási ismeretek, nonprofit gazdálkodás szabályai,
forrásteremtés és pályázatírás
10
Nonprofit szervezetek szervezése-vezetése ismeretek
nonprofit menedzsment, projekttervezés és menedzsment, nonprofit szervezetek
ügyviteli szabályai
6
Készségfejlesztő ismeretek
Kommunikáció és tárgyalástechnika, közösségfejlesztés, konfliktuskezelés
17
Szakmai gyakorlati ismeretek
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

Nonprofit ismeretek közoktatási és közművelődési szakemberek számára
szakirányú továbbképzési szak tantervi hálója

Kód

I.
félév

Tantárgy neve

II
félév

Civil társadalom modul
Civil társadalom
Nonprofit szervezetek Magyarországon
Nonprofit jogi szabályozás

óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit

15K
3
15K
3
15K
3

óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit

15K
3

óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit

15K
3

óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit

15gyj
2
15gyj
2

óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit
óra/vizsga
kredit

gyj
3

Nonprofit gazdálkodás modul
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Nonprofit gazdálkodás
Forrásteremtés, pályázatírás

15gyj
2
15gyj
3

Nonprofit szervezetek szervezése-vezetése modul
Nonprofit menedzsment I.
Nonprofit menedzsment II.
Projekttervezés és – menedzsment
Nonprofit szervezetek ügyvitele

15gyj
2
15gyj
3
15gyj
2

Készségfejlesztő modul
Kommunikáció és tárgyalástechnika
Közösségfejlesztés
Konfliktuskezelő tréning

Szakdolgozati konzultáció I.
Szakdolgozat
Szakmai gyakorlat
Összesen:
Mindösszesen:

***Intenzív terepgyakorlat óraszáma nem minősül kontaktórának.

15gyj
2
gyj
3
-10
50ai***
60ai***
5
6
105 óra
90 óra
27 kredit 33 kredit
195 óra
60 kredit

