
Kreatív írás szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Kreatív írás szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Kreatív íráskészséget elsajátított 
szakember 
 
3. Szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány 
képzési területek alapképzési szakjain szerzett oklevél, illetve az annak megfelelı fıiskolai 
szintő oklevél. 
 
5. A képzési idı: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A szakirányú továbbképzési szak képzési célja, elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
 
a) A képzés célja: 
A szakirányú továbbképzési szak keretében szerzett ismeretekre alapozva az írás- és 
beszédkészség, illetve a tárgyalási stílus fejlesztése a tudás sokrétő felhasználására a 
kommunikáció és az írott média területen. 
 
b) A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek ismerik: 
Irodalomtudományból: 
− A szövegértést segítı eljárások elsajátítását. 
− A mővészeti es kulturális önmegértést, kompetenciák fejlesztését. 
− A stílustörténet, kultúraköziség ismérveit. 
− Az irodalmi folyamat pszichológiai összetevıit. 
− A kortárs tömegkommunikáció intézményrendszerét. 
Nyelvészettudományból: 
− A nyelvhasználat es társadalom, a nyelvpolitika es kultúra összefüggéseit. 
− Szövegtani es kommunikációs, illetve a pragmatikus retorika elméleteit. 
− Tárgyalási stílus es technikák elsajátítását. 
− A tanulási képesség fejlesztésének eszközeit. 
 
c) A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek alkalmasak: 
− A tanulók mőveltségének, készségeinek, képességeinek fejlesztésére, a tudás 

felhasználására. 
− Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztésére. 
−  Szakmai együttmőködésre és kommunikációra. 
− Önmővelésre, elkötelezettek a szakmai fejlıdésre. 
 
d) A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek rendelkeznek: 
− A magyar nyelv tudományának magas szintő ismeretével. 



− Magas szintő anyanyelvi kommunikációs kompetenciával. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
Stilisztika. Stíluselemzések: 10 kredit 
A kommunikáció formái (hétköznapi és mővészi): 5 kredit 
A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája: 7 kredit 
Az irodalmi szövegek világa. Irodalmi mővek szövegtani vizsgálata: 10 kredit 
Posztmodernitás es intertextualitás (interpretációs gyakorlatok): 4 kredit 
Gyakorlati retorika: 4 kredit 
Az újságírás elmélete es gyakorlata: 10 kredit 
 
9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: kreatív írás szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: kreatív íráskészséget elsajátított szakember 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/715-4/2010. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2010/2011. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 57/2010. sz. határozata (2010. március 25.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Bognár László, 72132391443 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Nyíregyházi Fıiskola által létesített, az OH-

FHF/1356-3/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett kreatív írás szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


