
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi 
tanácsadó 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 
terület 
 
4. A felvétel feltétele: 
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki agrár; bölcsészettudomány; 
társadalomtudomány; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; 
gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudományi; pedagógusképzés; 
sporttudomány; hitéleti; természettudomány; művészet és művészetközvetítés képzési 
területekhez tartozó alapképzési szakok egyikén szerzett oklevéllel és szakképzettséggel 
rendelkezik. 

 
5. A képzési idő: 3 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 
A szakirányú továbbképzésben résztvevők  
− a kisebbségben élő emberek tanácsadásához szükséges jogi alapismereteket (alapvető jogi 

ismeretek, nemzetközi jogi és európai jogi ismeretek) 
− a legfontosabb szociológia és pszichológiai ismereteket (pl.: településszociológia, a 

fogyatékosság pszichológiája, stb.) 
− a nemzeti és etnikai kisebbségek történetének elméleti alapjait 
− a kisebbségben élők foglalkoztatásának modelljeit és módszereit 
− alapvető ismereteket a személyiség-lélektan és az önismeret terü1etén 
− konfliktuskezelési, probléma-megoldási technikákat 
Tárgyalási és kommunikációs készségeket szereznek. 
Erősítik empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket. 
 
Készségek, a szakképzettség alkalmazása: 
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végzők 
képesek lesznek 



− tanácsadást folytatni a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben (így 
kü1önösen a polgári, gazdasági, szociális és munkaügyi kérdésekben, egészségügy, 
oktatás és a szociális, munkavédelmi igazgatás területén) 

− a nemzeti és etnikai kisebbségek problémáinak kezelésére és feloldásra 
− a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmével kapcsolatos nemzetközi és európai jogi 

kérdésekről szakmai felvilágosítást és véleményt adni  
− közvetíteni a kisebbségvédelem szereplői között  
− hatékonyan kommunikálni a kisebbségvédelem fontosságát, problémáit, stb. az egyes 

intézmények illetve a társadalom egyéb csoportjai felé 
− állami, társadalmi illetve civil szervezetek keretein belül eredményesebben ellátni a 

nemzeti és etnikai kisebbségek védelméhez kapcsolódó feladatokat  
Tárgyalási és kommunikációs készségeket szereznek. 
Erősítik empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket. 

 
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: 
− az adott alapképzésben szerzett, saját szakterületéhez kötődő alapismeretek  
− az új konfliktuskezelési technikák alkalmazása iránti elkötelezettség 
− jó kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
A képzés komplex ismereteket nyújt a jogtudományok, a kisebbségtudományok és a 
társadalomtudományok különböző területeiről, erősíti a megértésre és megegyezésre irányuló 
kommunikációs készséget, a szociális érzékenységet, az empátiát. 
 
Ennek megfelelően a képzés négy nagy területet érint: az elsősorban a szociológia, szoci-
álpszichológia körébe tartozó ismeretanyagot, mely lehetővé teszi annak a társadalmi 
közegnek és azoknak a társadalmi folyamatoknak a megismerését, amelyek a nemzeti és 
etnikai kisebbségek életére hatással vannak (A nemzeti és etnikai kisebbségek története; 
Területi és társadalmi összefüggések; Szociálpszichológiai alapismeretek; Romológiai 
alapismeretek), a kisebbségvédelem egyes jogterületeit (Emberi jogok, alapjogok és 
diszkrimináció; A kisebbségek jogi helyzete és védelme; A kisebbségvédelem speciális 
területei; A nemzeti és etnikai kisebbségek állami és politikai szervezetei és társadalmi 
önszerveződései), a bevándorlásüggyel kapcsolatos tudásanyagot (Bevándorlásügy 
Magyarországon; Bevándorlásjogi kérdések) és gyakorlati ismereteket (Konfliktuskezelési 
technikák; Kommunikációs alapismeretek; Jogesetmegoldás és iratszerkesztés, Pályázatírás). 

 
Ennek megfelelően a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték a következő: 
− szociológiai, szociál-pszichológiai ismeretek: 20 kredit 
− a kisebbségvédelem egyes jogterületei: 20 kredit 
− bevándorlásüggyel kapcsolatos ismeretek: 7 kredit 
− gyakorlati ismeretek: 10 kredit 
− a záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 23 kredit 

 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 
 
 
 



AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK 
 
 
a) A képzés megnevezése: nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi tanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A 
g) Megszerezhető szakképzettség: nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi tanácsadó 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 3 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/510-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• OH-FHF/1791-2/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/1003-8/2013. sz. határozat szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. 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 308/2008. számú szenátusi határozat (2008. július 21.) 
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné dr. Váradi Erika, 72131884657 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/2217-

2/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az OH-FHF/1791-2/2009., illetve az 
FF/1003-7/2013. számú határozattal módosított nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei. 

 


	Nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

