
Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Roma társadalomismeret szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Roma társadalomismereti 
szakember 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés 
 
4. A felvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél 
 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120 kredit  
 
7. A képzés során elsajátítandó ismeretkörök, szakmai képességek  
 
a) Tudáselemek, megszerezhető ismeretek 
Történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek szerzése a cigányság 
múltjáról, kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a beás vagy a romani 
nyelvről.  
A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismertet a kisebbségi lét jelen 
kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, 
életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban, a 
kisebbség és többségi társadalom kommunikációs zavarainak, így a nyelvi nehézségek mellett 
jelenlévő kulturális eltérésekből, a szocializáció különbözőségeiből adódó meg nem értésnek 
a lehetséges magyarázataival, a cigányság folklórjával (hagyományaival, hiedelemvilágával), 
tárgyi néprajzával, művészi tevékenységével, cigány alkotóművészek – képzőművészek, írók, 
előadóművészek – életművével, továbbá a cigányság kultúrájának megismerését szolgáló 
nyelvismeretet nyújt. 
 
b) Személyes adottságok, készségek 
A továbbképzés résztvevői képessé válnak a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az 
óvodába, iskolába érkező gyermekek integratív nevelésére kisebbségi identitásuk 
megőrzésével. A cigányság valamelyik nyelvének elsajátításán keresztül fogódzókat kapnak a 
gondolatviláguk megismeréséhez, melynek segítségével befogadó, együttműködő magatartás 
alakítható ki. 
 
c) A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága 
Ismereteiket felhasználhatják a családokkal, szülőkkel történő hatékony kommunikáció során, 
a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel történő együttműködés során.  
A végzett hallgatók az elméleti ismereteiket a gyakorlatban alkalmazzák, így a tanítás során, a 
felzárkóztatás és tehetséggondozás területén, a helyi tanterv készítésében, a felnőttoktatásban, 
a szülőkkel folytatott tanári kommunikáció során. 



Részt vehetnek a szociális munka gyakorlatában, mediátorként dolgozhatnak az egészségügyi, 
családgondozási intézményekben, segíthetnek a cigány családokban, közösségekben, 
önkormányzatoknál a felmerülő feladatok megoldásában. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték  
 
Társadalom- és művészeti ismeretek: 30 kredit 
A tanulmányi terület kiegészíti a hallgatók alapképzésben kapott általános és módszertani 
ismereteit a társadalmi rétegződés kérdésköréről, az érték- és normarendszer történeti 
változásairól, a társas kapcsolatok rendszeréről, az emberi jogi és a kisebbségi jogi érdek 
érvényesítéséről. 
 
Pedagógia: 20 kredit 
A pedagógiai munka gyakorlatában alkalmazható ismereteket és módszereket nyújt az iskola 
és a roma emberek és közösségek kapcsolatáról, kommunikációjuk eredményes módszereiről, 
a tanulók iskolai sikerességének javítását célzó felzárkóztató és készségfejlesztő technikákról, 
tanterveinek kidolgozásáról, a szülőkkel való kapcsolattartás pedagógiai feladatairól. 
 
A cigány népcsoportra vonatkozó ismeretek: 40 kredit 
A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismertet a kisebbségi lét jelen 
kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, 
életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban, a 
cigányság folklórjával (hagyományaival, hiedelemvilágával), tárgyi néprajzával, művészi 
tevékenységével.  
 
Gyakorlat: 20 kredit 
A hallgatók az elméleti ismereteiket a gyakorlatban alkalmazzák a tanítási gyakorlatokon, a 
felzárkóztatás területén, a helyi tanterv készítésében, a szülőkkel folytatott kommunikáció 
során. Részt vesznek antropológiai, egészségügyi, családgondozási, szociológiai 
terepgyakorlatokon cigány családokban, közösségekben, önkormányzatoknál. 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: pedagógusképzés képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhető szakképzettség: roma társadalomismereti szakember 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/2368-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. 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: 

• ME 350/2009. számú szenátusi határozat (2009. október 21.) 
• ME 291/2014. számú szenátusi határozat (2014. június 20.) 

s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra, 72131771626 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Nyugat-magyarországi Egyetem által létesített, az 

OH-FHF/450-1/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett roma társadalomismeret 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


