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A szakképzési célja

A képzés célja, hogy olyan kulturális szakembereknek képzése akik a
megszerzett kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és
szervezési ismereteik birtokában képesek a kultúra értékeinek közvetítésére,
a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése, a kulturális
vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek meghozatala
során. A képzésben résztvevők felkészítést kapnak arra is, hogy a kulturális
igényeket a kulturális javak előállítói felé közvetítsék.

Végbizonyítvány (abszolutórium)
kiállításának feltétele

Végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes
letételét és - a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka)
elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését,
illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a
hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben
eleget tett.

Szakdolgozat

A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és
mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
A szakdolgozat olyan konkrét szakterületen adódó kulturális menedzser
feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató
tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, kiegészítő
szakirodalmak tanulmányozásával a belső konzulens irányításával egy félév
alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot
szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a kulturális
menedzser feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb
szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai
követelmények: A szakdolgozat terjedelme 50-70 oldal.

Záróvizsgára bocsátás feltétele

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzése és bírálatra elfogadott szakdolgozat.

Záróvizsga

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és
képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is
tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és komplex szóbeli vizsgából
áll.
A záróvizsgán a hallgató ötfokozatú értékelés szerint három részjegyet szerez
az alábbiak szerint:
a) a megírt szakdolgozat végleges értékelése, amelyet a Záróvizsga
Bizottság állapít meg,
b) a szakdolgozat szóbeli védésének értékelése,
c)a komplex szóbeli vizsga értékelése.
A záróvizsga végső eredménye a három részjegy egyszerű számtani átlaga.

Oklevélátlag

Az oklevél minősítésének meghatározása az alábbi teljesítmények súlyozott
számtani átlaga alapján kerül megállapításra:
a) egy szakmai szigorlat, melynek súlya 20%,
b) szakdolgozat két bírálatának értékelése 20-20%-os súllyal,
c) szakdolgozat prezentációjának eredménye 10%-os súllyal,
d) komplex szóbeli vizsga eredménye 30%-os súllyal.

Oklevél minősítése

Oklevélkiadás feltétele

Kiváló
4,80-5,00
Jeles
4,50-4,79
Jó
3,50-4,49
Közepes
2,50-3,49
Elégséges
2,00-2,49
A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele
a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele.
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag
elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő
szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
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Munkarend

részmunkaidős (levelező)

Elvárt kompetenciák
Elsajátítandó kompetenciák:
 a gazdasági és politikai intézményrendszerben a kultúra érdekeinek közvetítése, az alkotások, programok
és intézmények menedzselése
 végzettek alkalmazni tudják a leginkább megfelelő menedzsment-eszközöket, technikákat ill.
műszakilag, gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseket hozhatnak a kulturális vezetés területén.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
 gazdasági, vállalkozási, jogi, marketing, vezetési és szervezési ismeretek
 a végzett kulturális menedzserek tisztában lesznek az alábbi fogalmak fontosságával, és tudják, hogy
mely eszközöket mikor, és hogyan használják:
o Marketing megközelítés, nézőközönséggel, résztvevőkkel való kapcsolat;
o Beszerzési marketing;
o Szponzorálás, PR megközelítés: szponzori szerződések és ellentételezés; sajtókapcsolatok, a
reklámon kívüli marketingkommunikációs eszközök;
o Finanszírozás: támogatási rendszerek, pályázatírás; források, jegy-árképzés;
o Projekt menedzsment megközelítés;
o Médiakapcsolatok: publicitás biztosítása, a projekt médiaproduktummá alakítása;
o A vállalati küldetés, misszió megfogalmazása a kulturális vállalkozásoknál;
o Az üzleti stratégia jelentősége és kialakítása;
o A vezetés, a vezetők feladatai egy kulturális vállalkozás irányítása során.
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Kulturális menedzser szakirányú továbbképzés
Szakfelelős: Dr. Szaniszló Gábor

Tárgy kód
MDO-0-2166T
MDU-0-1471T
MDU-0-1472T
MDU-0-1473T
MDU-0-1474T
MDU-0-1470T

Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport minden egyes tárgyát a tanulmányai során.
Féléves
KövetelTantárgy megnevezése
Kredit
óraszám
mény
Gazdasági ismeretek*
Kultúra- és médiagazdaságtan
Kulturális intézményrendszerek
Kulturális vállalkozások menedzselése
Vezetés, szervezetfejlesztés
Interkulturális kommunikáció
Összesen (6 tárgy):

MDU-0-1475T
MDU-0-1403T
MDU-0-1477T
MDU-0-1478T
MDU-0-1479T
MDU-0-1480T
MDU-0-1600T
MDU-8-1420T

Kulturális projektek és pályázatok
Rendezvénytan
Kulturális marketing
Kulturális esettanulmányok
A kultúra és a média európai dimenziói
A nyereséges művészet
Szakdolgozat konzultáció
Szakdolgozat

Összesen (7 tárgy):
Szakirányú továbbképzési szak teljesítésének összes kreditpontja (13 tárgy + szakdolgozat):
* Közgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan alapok
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** a szakdolgozat érdemjegyét a Záróvizsga Bizottság állapítja meg.
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Tanszék

