
Ipari örökség szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Ipari örökség szakirányú továbbképzési 
szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Ipari örökség szaktanácsadó 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltételei: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél. 

 
5. A képzési idı, félévekben meghatározva: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 

 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 

 
A képzés célja: 
A világ gazdaságának szerkezeti átalakulása következtében az ipari örökség jelentısége 
folyamatosan nı, egyrészt megırzendı kulturális értékei, másrészt gazdasági 
hasznosíthatósága miatt. A mai civilizáció alapját képezı ipari tevékenység emlékeinek új 
szempontú vizsgálata – amelynek az alapelveit a 2003-ban megalkotott Nyizsnyij Tagil Karta 
tartalmazza – a fejlett nyugati országokban alakult ki, magyarországi meghonosítása a 
kezdeteinél tart. Elıbbiek értelmében a szakirányú továbbképzés célja sokoldalú ismeretek 
nyújtása és gyakorlati jártasság megszerzése az ipari örökség feltárása, kutatása, megırzése, 
bemutatása, hasznosítása területén. 
 
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
Az ipari örökség a kulturális örökség alkotórésze, amely az ipari termelés technika-, 
gazdaság-, társadalom-, építészet- és tudománytörténeti értékkel bíró emlékeibıl áll. Az ipari 
örökség összetett, mert magában foglalja a 
− tárgyi emlékeket (ipartelepek, ipari épületek, mérnöki szerkezetek, technológiai 

berendezések, gépek), 
− szöveges és képi emlékeket, valamint  
− az ipari termelésben munkálkodó embert a tapasztalataival együtt. 
 
Személyes adottságok, készségek: 
A szakon végzett szaktanácsadó képes lesz: 
− felismerni az ipari örökség értékes elemeit; 
− kutatást végezni az ipari örökség feltárására; 
− közremőködni az ipari örökség megırzésére vonatkozó tervek készítésében; 
− társadalmi és környezeti szempontokat érvényesíteni a megırzésben; 
− nemzetközi és hazai szakirodalomban tájékozódni; 
− tanult ismereteket gyakorlatban alkalmazni. 



 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A szaktanácsadói ismeretek a következı területeken használhatók fel elhelyezkedésre: 
− múzeumok, 
− örökségvédelmi intézmények, 
− idegenforgalom, 
− média, 
− fejlesztési ügynökségek, 
− önkormányzatok, 
− civil szervezetek. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
 
Történelmi alapozó ismeretek: 15 kredit 
Az ipari örökség létrejöttét meghatározó történelmi körülmények, a történelem releváns 
szakmai ágazatai (a gazdaság, az ipar, illetve a technika fejlıdése, változásai). 
 
Ipari örökségre vonatkozó multidiszciplináris elméleti szakmai ismeretek: 20 kredit 
Az ipari örökség anyagi megjelenési formájának tanulmányozása és az ehhez kapcsolódó 
különbözı mérnöki tudományok, illetve azon szakmai területek, amelyek az ipari örökség és a 
természeti környezet, valamint az ipari örökség és a társadalom kapcsolatát vizsgálják; írásos 
és képi források megismerése; idegen nyelvi szakismeretek megszerzése.  
 
Ipari örökségre vonatkozó gyakorlati szakismeretek: 15 kredit 
Terepgyakorlat, valamint muzeológiai gyakorlat formájában alapvetı gyakorlati ismeretek és 
módszerek elsajátítása, amelyek az ipari örökség helyszíni feltárásához, illetve megırzéséhez 
szükségesek; záródolgozati szeminárium a tudományos, tárgyilagos és szakszerő dolgozatírás 
szabályainak gyakorlására. 

 
9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: ipari örökség szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: ipari örökség szaktanácsadó 
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/l168-4/2010. 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 eseten az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 160/2010. sz. határozata (2010. április 30.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Németh Györgyi. 72131293994 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/947-2/ 

2010. sz. határozattal nyilvántartásba vett ipari örökség szakirányú továbbképzési szak 
képzési és kimeneti követelményei 

 


