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A KÉPZÉS CÉLJA
Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan
andragógusok képzését kívánjuk megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi
ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való
felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére.
Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének
problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére,
valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. A
végzetteknek lehetősége nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A KÉPZÉS EREDMÉNYE
a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása
Ismeri az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében.
Ismeri a felnőttképzés gazdasági, közgazdasági, politológiai, politikai és etikai vonatkozásait
és jogi aspektusait.
Ismeri az andragógiai elméleteket (gazdasági, humán erőforrás-fejlesztési, tanuláselméleti,
kommunikációs aspektusok).
Ismeri a felnőttképzés didaktikáját és módszertanát .
Ismeri a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméleteket és a felnőttképzés speciális
célcsoportjait és a velük való foglalkozás különleges eljárásait.
Ismeri a felnőttképzés területén szerzett tapasztalatok rendszerezésének eljárásait.
Ismeri az andragógia kutatásmódszertanát, az andragógia területén folyó aktuális kutatásokat
(statisztikai elemzéseket) és a legfontosabb tudományos munkákat.
Ismeri az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumait és stratégiáját és a
különböző nemzetközi felnőttképzési rendszereket.

Ismeri az andragógia filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti és tudományterületi
vonatkozásait.
Ismeri a felnőttképzési szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és
irányítási feladatokat.
b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességei
Képes rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az andragógia új és összetett problémáival.
Képes a felnőttképzésben társadalmi, politikai, gazdasági döntések előkészítésére, valamint
következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni.
Képes tudományos munkák létrehozására, az andragógia mélyebb összefüggéseinek
megértéséhez szükséges információ-források felkutatására, a társtudományok eredményeinek
értelmezésére és felhasználására.
Képes új információk gyűjtésére magyar és idegen nyelvű szakanyagokból, a felmerülő új
problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására, véleményének a szakmai-tudományos
elvárásoknak megfelelő megfogalmazására.
Képes eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel kapcsolatos
speciális problémák megoldásához.
Képes a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények irányítási, stratégiai tervezési és szervezési
feladatainak teljes körű ellátásra, a felnőttképzési programok és a képző intézmények
menedzselésére.
Képes a felnőttképzésben adekvát célok megfogalmazására, a célok elérését szolgáló
andragógiai folyamatok megtervezésére és kivitelezésére.
Képes teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére, valamint
önműveléssel és folyamatos önfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek átadására.
Képes felnőttképzési kurrikulumok célcsoportra szabott fejlesztésére, a felnőttképzési
szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására,
Képes előzetes tudásmérő eszközök fejlesztésére, alkalmazására és felnőtt csoportok
vezetésére, mentorálására.
Képes felnőttképzési célú pályázatok kidolgozására, projektek menedzselésére.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az andragógia és a közösségszervező
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó szak, illetve
ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési
szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a
gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány
képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális
antropológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területről bármely alapképzési szak.
A nem teljes kreditbeszámítású diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell
benyújtani a Karra lehetőleg 2020. január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig!
Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek
száma 30 kredit az alábbi területekről

 bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai,
filozófiai, etikai ismeretek;
 felnőttképzési ismeretek;
 kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
 informatika, könyvtárismeret;
 társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia,
politológia;
 gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján
ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól
(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a
TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát
a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek
párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.
A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb
2020. július 9-ig beküldeni.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni
a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.
B) A szóbeli felvételi vizsga
A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt zajlik, a szóbeli vizsga tárgyköreit, szakirodalmát a Kar
a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt
nyilatkozik (a Kar honlapján közzétett formában és módon) az általa választott tárgykörről, ami
a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.
Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: emberi erőforrás
tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális mediáció, kulturális örökség tanulmányok), a felvételi
elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon
meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a
jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, kérelmeznie kell, hogy a vizsga eredményét a Karra
történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe.
C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:
a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy
b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.
A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45
felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen
legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni,
amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzési terület: bölcsészettudomány
Képzés kezdete: 2020. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,
levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (általában
csütörtöktől szombatig)
FŐBB SZAKTERÜLETEK
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
 az andragógia fogalom-, intézmény- és tevékenységrendszere, jogi szabályozása,
finanszírozása, európai oktatáspolitikai trendek 20-25 kredit;
 felnőttképzés-menedzsment 15-25 kredit;
 a felnőttképzés módszertana 20-25 kredit;
 minőségmenedzsment 10-15 kredit;
 szociálandragógia 10-15 kredit;
 andragógiai kutatások 10-15 kredit.
Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
okleveles andragógus (Andragogue)
ELÉRHETŐSÉGEK
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet
Intézeti honlap: http://btk.pte.hu/hfmi

