Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak
Érvényes: 2020/2021/2 félévben kezdők számára
Általános adatok:
Szakfelelős: Jászberényi Melinda
Képzés helyszíne: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Képzési és kimeneti követelmények
1. Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kulturális turisztikai menedzser
szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: kulturális turisztikai menedzser
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
4. A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban
főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
5. Képzési idő: 2 félév
6. A szakképzettséghez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető
ismeretek, személyes adottságot, készségek, a szakképzettség alkalmazása
konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés célja
A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus
alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális
turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatók olyan vállalkozási és
szervezési ismereteket és tudást szereznek, amely képessé teszi őket a kulturális
intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú
távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a
médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.
A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek ismerik:
− megvalósult hazai és nemzetközi kulturális és turisztikai projekteket;
− kulturális intézmények sikeres kapcsolatát a médiával;
− marketingkommunikációban rejlő lehetőségeket;
− kulturális intézmények látogatóbarát szemléletét stb.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
− problémafelismerő-képesség;
− kreativitás;

−
−
−
−
−

kezdeményezőkészség;
döntéshozatali képesség;
érdeklődés a kultúra és a turizmus iránt;
elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre;
együttműködési és feladatdelegálási képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Kulturális turisztikai menedzser képes lesz:
− különböző kulturális rendezvények – úgymint fesztiválok, kiállítások stb. –,
menedzseri feladatainak ellátására;
− a kultúra és turizmus területén a kulturális turisztikai piac kommunikációs és
marketingeszközeinek, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használatára;
− célirányos kapcsolatépítésre a médiával;
− kulturális turisztikai projektek menedzselésére.
A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:
− kulturális turizmus,
− örökségvédelem,
− műemlékvédelem,
− egyéb kulturális területek az önkormányzatoknál, turisztikai szervezeteknél stb.
Álláshelyek,
pozíciók:
turisztikai
menedzser,
kulturális
menedzser,
rendezvényszervező, létesítményvezető, marketinges munkatárs.
A következő szervezeteknél, szervezettípusoknál lehetséges a végzettek
elhelyezkedése:
Települési és intézményi kulturális szervezetek – ezen belül kiemelten: kastélyok, várak,
múzeumok, színházak, koncerttermek, művelődési házak, kiállítótermek, települési
önkormányzatok, TDM-szervezetek stb.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb elemekhez
rendelt kreditértékek:
Turisztikai termékek: 5 kredit
Kulturális intézmények marketingje: 5 kredit
Kulturális turizmus esettanulmányok: 5 kredit
Marketingkommunikáció és menedzsment: 5 kredit
Üzleti és projekttervezés: 5 kredit
Látogatómenedzsment: 5 kredit
Rendezvényszervezés: 5 kredit
On-line marketing: 5 kredit
Kulturális projektek: 5 kredit
Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén: 5 kredit
Választható tárgyak (médiakapcsolatok vagy fesztiválturizmus): 5 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit
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Megjegyzések
Jelleg: K-kötelező, KV-kötelezően választható, V-szabadon választható, KR-kritérium tantárgy
Értékelés: v=vizsga, gy=gyakorlati jegy, a=aláírás, sz-szigorlat
Féléves óraszám: ea-előadás, sz-szeminárium/gyakorlat
Tanterv
A tantárgyakat a mintatanterv szerinti ütemezésben ajánlott felvenni. A hallgató ettől eltérhet, figyelembe
véve:
1. az előtanulmányi rendet,
2. tantárgyak meghirdetésének félévét
3. félévenkénti átlagos 30 kredit teljesítését.
Figyelem!
A kredittúllépés szabályai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat Díjtételek táblázatában vannak rögzítve.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy tantervi változások lehetségesek!
A tanulmányok befejezéséhez kapcsolódó információk
A végbizonyítvány kiállítás követelményei
•
a mintatantervben előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok megfelelő teljesítése.
Szakdolgozattal szemben támasztott követelmények
•
A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket a szakirányú továbbképzési szakok
esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.
Záróvizsga követelményei
Záróvizsgára bocsátás követelményei
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Kulturális turisztikai menedzser / Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak, Budapest képzési helyű,
magyar nyelvű levelező munkarendű képzés tanterve a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévében kezdő hallgatók számára

•
az abszolutórium megszerzése,
•
szakdolgozat/diplomaprojekt benyújtása és annak a bíráló(k) által történő elfogadása.
Záróvizsga részei
•
a hallgató a záróvizsga keretében a komplex vizsgán szóban ad számot a szakmai ismereteiről, megvédi
a szakdolgozatát.
Záróvizsga eredményének megállapítása
•
A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálati érdemjegy vagy érdemjegyek és a szóbeli védésre kapott
érdemjegy számtani átlaga, két tizedes jegyig számolva.
Az oklevél kiállításának feltétele:
•
a végbizonyítvány(abszolutórium) megszerzése,
•
a záróvizsga sikeres letétele.

4

