
Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó 
szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: kisebbségi-esélyegyenlőségi 
tanácsadó 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi, közigazgatási, 
rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, gazdaságtudományok, 
pedagógusképzés vagy hitéleti képzési területek valamelyikén alapképzésben szerzett oklevél. 
 
5. A képzési idő: 2 félév 
 
6. A szakképzettséghez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
A képzés során elsajátítható kompetenciák: 
A hallgatóknak képeseknek kell lenniük: 
− folyamatában látni és értelmezni a kisebbségek, az etnicitás, az interetnikus és csoportközi 

viszonyokat, 
− ismerni és hasznosítani az uniós és hazai vonatkozó jogszabályokat, 
− átfogó (szociológiai, antropológiai, szociálpolitikai, történeti) tudással rendelkezni a 

legjelentősebb hazai etnikai és szociális csoportok helyzetéről,  
− ismerni a kisebbségek többségi társadalommal való együttélésének különféle 

konfliktusait, és azok kezelésének lehetséges alternatíváit, 
− a kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok viszonyairól elemzések készítésére, 
− szaktanácsadói/szakmai feladatok ellátására, 
− a legújabb pedagógiai ismeretek és konfliktuskezelői technikák alkalmazására. 
A hallgatóknak tájékozottnak kell lenniük a munkaerőpiaci lehetőségekről és a felnőttképzés 
irányairól. 
 
A képzés során elsajátítható tudáselemek: 
Kisebbségszociológia, kisebbségi jog, kisebbségi nevelés és pedagógiai ismeretek, EU 
esélyegyenlőségi jog és politika, felnőttképzési ismeretek, munkahelyi és munkaerőpiaci 
képzés ismeretei, romológia, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, speciális 
csoportok társadalmi helyzete, munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi ismeretek. 
 
Személyes adottságok, készségek: 



Szociális érzékenység, kritikai gondolkodásmód, empátia, előítélet-mentesség, elhivatottság, 
elkötelezettség, nyitottság, kreativitás, problémamegoldó készség, konfliktus felismerő és 
kezelő képesség. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  
A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók a megszerzett oklevél birtokában 
képesek lesznek minisztériumok, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, oktatási, 
nevelési intézményekben, civil szervezetekben operatív és szakmai feladatok elvégzésére. 
Képesek lesznek hazai és Európai Uniós viszonylatban értelmezni a kisebbségi és 
esélyegyenlőségi konfliktusokat, a képzés alatt elsajátított interdiszciplináris tudás és 
képességek birtokában alternatív megoldásokat keresni azokra.  
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és főbb ismeretkörökhöz 
rendelt kreditértékek:  
 
Alapozó tantárgyak és ismeretkörök: 20 kredit 
Szociálpolitika, Munkaerőpiaci ismeretek, Felnőttképzés, Pályaorientáció, Kommunikáció és 
konfliktuskezelés. 
 
Szakmai tantárgyak és ismeretek: 30 kredit 
Kisebbségszociológia, Romológiai ismeretek, Speciális csoportok társadalmi helyzete, 
Munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőség, Kisebbségi nevelés és pedagógia, 
Kisebbségi jog, EU esélyegyenlőségi jog és politika. 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési 

szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhető végzettségi szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhető szakképzettség: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/942-4/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdő tanéve: 2010/2011. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő 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 154/2010. sz. határozata (2010. április 30.) 



s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Havasi Virág, 72131883435 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Szent István Egyetem által létesített, az OH-

FHF/2012-2/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett kisebbségi-esélyegyenlőségi 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 
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