
HELYI FOGLALKOZÁS-FEJLESZTÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: helyi foglalkozás-fejlesztés szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: helyi foglalkozás-fejlesztés 
tanácsadó 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: 
Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél. 
 
5. A képzési idő: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 
A képzésen résztvevők: 

• megértik a területi fejlődési folyamatokat, az azokba való tudatos beavatkozások 
lényegét, valamint a lokális szint szerepét és jelentőségét a foglalkoztatási 
problémák kezelésében; 

• képesek lesznek a helyi munkaerő-piaci folyamatok értékelésére, a helyi 
foglalkoztatási szükségletek felmérésére és a felmérési eredményekhez illeszkedő 
helyi foglalkoztatás-fejlesztési stratégiák kialakítására; 

• jártasságot szereznek helyi képzési és foglalkoztatási projektek tervezésében és 
menedzselésében; 

• képesek lesznek a helyi foglalkoztatás szereplői közötti partnerség (foglalkoztatási 
paktum) létrehozására és működtetésére, határmenti együttműködések szervezésére; 

• képesek lesznek közmunka programok szervezési és irányítási feladatainak 
ellátásra; 

• ismeretekkel rendelkeznek a helyi termékek előállításáról és értékesítéséről, a helyi 
vállalkozások fejlesztésének technikáiról, a szociális gazdaságról, ezek helyi 
foglalkoztatást bővítő lehetőségeiről és módszereiről: 

• képesek lesznek foglalkoztatási célú, illetve munkaintegrációt végző társadalmi 
vállalkozások (szociális szövetkezetek) létrehozására és irányítására. 

 
Személyes adottságok, készségek: 

• holisztikus látásmód a helyi és térségi gazdasági helyzet és fejlesztési lehetőségek 
megértésében; 



• a fejlesztések tervezésében és megvalósításában a helyi és térségi 
gazdaságfejlesztési kérdések úgy üzleti szemléleten mint szolidáris gondolkodáson 
alapuló megközelítési módjának alkalmazása; 

• rendszerszemléletű és kreatív gondolkodás, tervezői képességek; 
• együttműködő-készség és partneri viszony kialakítása a helyi és térségi 

fejlesztésben a hatóságokkal, gazdasági szférával, civil szervezetekkel; 
• a helyi és térségi gazdaságfejlesztési szempontok, érdekek sikeres kommunikációja 

a nyilvánosság felé; 
• projektvezetési, -irányítási készségek. 
 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A helyi és térségi gazdaságfejlesztő menedzser a helyi és térségi gazdaság (a helyi 
foglalkoztatás / a regionális gazdasági klaszterek) tervezésével, szervezésével, a működést 
és a fejlesztést segítő programalkotással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkakört 
lát cl állami, önkormányzati, vállalati (profitorientált) és civil (non-profit szervezetek) 
munkaterületeken. 
 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 

 
Általános modul: 12 kredit 
Regionális gazdaságtan; társadalom térszerkezete; területi politikák. 
 

Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika; vidékfejlesztés: helyi piac és helyi termék; helyi 
foglalkoztatás-fejlesztés: vállalkozások fejlesztése; közfoglalkoztatás; szociális gazdaság. 

Specifikus modul: 24 kredit 

 
Alkalmazott modul: 18 kredit 
Kommunikáció és lobbi; regionális tervezés és programmegvalósítás; team menedzsment; 
projekttervezés és megvalósítás; határmenti együttműködések szervezése. 
 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 6
 

 kredit 

 
AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: helyi foglalkozás-fejlesztés szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: TTOVHFF 
c) A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 
d) Szakirány(ok):- 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6 
g) Megszerezhető szakképzettség:  

 helyi foglalkoztatás-fejlesztés tanácsadó 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 2 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: FF/470-3/2014. számú határozat szerint 



m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2014/2015. tanév I. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• ME 45/2014. számú szenátusi határozat (2014. február 6.) 
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. G. Fekete Éva, 72133816558 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az FF/467-4/2014. 

számú határozattal nyilvántartásba vett helyi foglalkoztatás-fejlesztés szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 
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