
 
 

 

Képzési 

forma 
Munkarend 

Finanszírozási 

forma 

(HUF/félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Felvételi követelmények 

M N A 

4 szóbeli felvételi 

M N K     325.000,- 

M L A 

4 szóbeli felvételi 

M L K     325.000,- 

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, 

társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok 

elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a 

kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, 

professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai 

és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 

fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak 

ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 

keretében történő folytatásához. 

 
A KÉPZÉS EREDMÉNYE 

a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák, a 

kultúratudomány, nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet 

meghatározó elméleti irányzatait és azok összefüggéseit. 

Ismeri a kultúra és a civilizáció fogalmak jelentésének fejlődéstörténetét, egymáshoz való 

viszonyukat. 

Ismeri a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit és a 

magyar kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait. 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

 

 

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ 

mesterszak  

(MA) 

2020. 
 



Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 

Ismeri a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit, 

valamint a szervezés és irányítás elméleti alapjait és technikáit. 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, 

kutatócsoportok és projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

Ismeri a kultúra gazdaságtanát. 

Ismeri a globális emberi jogokat és a nemzetiségi jogokat tartalmazó joganyag lényegi 

összefüggéseit, a kultúrára gyakorolt hatásait, a kisebbségi kultúrák és a multikulturális 

területek sajátosságait. 

Ismeri mind a tudományos nyilvánosságban, mind a kultúraterjesztésben megkívánt magas 

igényű írásos és szóbeli kommunikáció technikáit. 

Ismeri az info-kommunikációs technológiák használatát. 

Ismeri a magyar társadalom legfontosabb kisebbségi csoportjait, a multikulturális társadalom 

alapvető jellemzőit. 

Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességei 

Képes a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, 

az új információk, problémák és jelenségek szaktudományos feldolgozására, a szociokulturális 

társadalmi folyamatok elemzésére. 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens 

és manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és 

élményt nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására. 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és 

nonprofit intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, 

fejleszteni, értékelni. 

Képes a nemzetközi környezetben a magyar kultúra képviseletére, nemzetközi projektekben 

való cselekvő együttműködésre. 

Képes a saját hipotézisen alapuló, önálló kulturális jellegű kutatások tervezésére és 

megvalósítására, az eredmények tudományos igényű írásos és szóbeli prezentálására, más 

kutatások eredményeinek kritikai reflexív elemzésére. 

Képes a kulturális szakértői feladatok ellátására, a kulturális örökség menedzselésére, a 

szellemi és tárgyi kulturális örökség helyi közösségek általi elismerési, gondozási 

folyamatainak támogatására. 

Képes a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, 

szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok 

élénkítésére. 



Képes a kultúraterjesztés és a közművelődés területén stratégiák kidolgozására, különböző 

szintű társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális igazgatási döntések előkészítésére, azok 

szakmai és nem szakmai közönség számára történő kommunikálására. 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, 

esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok 

felépítésére. 

Képes a különböző professziók és szektorok képviselőivel együttesen dolgozva közreműködni 

helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban, kulturális-

kreatív kompetenciák transzferhatásainak felerősítésében. 

Képes kultúraközvetítő vállalkozás létrehozására, kulturális szervezetek és projektek 

menedzselésére. 

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe  az andragógia és közösségszervező 

alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai 

szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az 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, a kulturális antropológia 

alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai. 

 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a bölcsészettudomány 

és társadalomtudomány képzési területek szakjai. 

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 

2020. január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig! 
 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint 

szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről: 

 bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, 

filozófiai, etikai ismeretek; 

 kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés; 

 társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia; 

 gazdasági és jogi ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 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 

http://btk.pte.hu/urlapok/kreditelismertetesi_urlap


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: andragógia, emberi 

erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány, 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: 

Összesen 100 kredit az alábbiak szerint: 

kulturális fogalmi, intézményi és tevékenységi rendszer 16-25 kredit; 

kultúraközvetítés 10-15 kredit; 

kulturális menedzsment 22-30 kredit; 

https://btk.pte.hu/urlapok/temavalasztas_kulturalis_mediacio_ma
https://btk.pte.hu/temavalasztas_HFMI_kozos


kulturális mediáció módszertana 16-25 kredit; 

minőségmenedzsment 8-12 kredit; 

kultúrakutatás 8-13 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. 

 

SZAKMAI GYAKORLAT 

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy 

alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra 

időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) 

gyakorlat. 

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A 

gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, 

kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, 

nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a 

szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai 

gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges 

felkészültségű gyakorlatvezetővel. 

 

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE 

okleveles kulturális mediátor ( Culture Mediator) 

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK 

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci 

és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben. Hagyományos és új típusú civil társadalmi 

kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és 

érdekvédelmi szervezetekben. Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű 

társadalomfejlesztési programokban. 

 

MAGYAR - NÉMET KETTŐS DIPLOMA KÉPZÉS 

Az Intézet egyedülálló lehetőséget kínál kettős diploma megszerzésére. A program négy 

féléves mesterképzés (MA) a kultúra és menedzsment tárgykörében. Az úgynevezett dual 

képzésben a hallgatók két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz 

partnerintézményében, Németországban töltenek. 

A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük (PTE BTK) oklevelén kívül a 

Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik, mindezt 

tandíjmentesen, és összesen négy félév alatt. 

  

Kétoldalú egyetemi oktatási program (MA) Kultúra és Menedzsment / Kulturális 

mediáció – Zittau/Görlitzi Főiskola / Pécsi Tudományegyetem BTK 
  

A programban résztvevő hallgatók az MA képzés során két félévet a PTE BTK-n, két félévet 

pedig a Hochschule Zittau/Görlitz intézményben töltenek. A német hallgatók a Kultur und 

Management MA képzésről érkeznek a pécsi Kulturális mediáció MA képzésbe, a magyar 

hallgatók pedig a PTE BTK mesterképzéseiről lépnek be a görlitzi Kultur und Management 



MA képzésbe. A képzés zárásaként a hallgatók egy magyar–német közös vizsgabizottság előtt 

prezentálják, majd megvédik diplomadolgozatukat. A sikeres védést követően Kultur und 

Management német MA és Kulturális mediáció magyar MA (vagy a BTK-n szerezhető más 

MA) diplomát állít ki részükre a Hochschule Zittau/Görlitz, ill. a PTE BTK. A magyar hallgatók 

számára a képzés megkezdésekor a középfokú C-típusú német nyelvvizsga megléte szükséges, 

a diploma kiállításának feltétele felsőfokú C-típusú német nyelvvizsga megszerzése. A 

képzésben diplomát szerzett magyar hallgatók magas szintű német gyakorlati nyelvtudással 

rendelkeznek, amely széles lehetőséget jelent a leendő munkavállalók számára nemzetközi 

kulturális intézményekben, igazgatásban, ill. vállalkozásokban történő elhelyezkedésre. 

  

A magyar hallgatók Görlitzben német nyelven, a német hallgatók Pécsen német és/vagy angol 

nyelven folytatják tanulmányaikat. A programban résztvevő hallgatók tandíjmentesen 

tanulhatnak a külföldi partner felsőoktatási intézményben. A magyar hallgatók görlitzi 

tanulmányaikhoz kapcsolódó járulékos költségeit (szállás, étkezés, stb.) sikeres Erasmus-

pályázatból finanszírozzák. A programra vonatkozó jelenleg érvényben lévő kétoldalú 

szerződés alapján tanévenként 5 magyar és 5 német hallgató vehet részt a kettős képzésben. A 

német felsőoktatási intézmény vezetőivel történt előzetes, informális egyeztetés alapján a 

programban résztvevő hallgatói létszám növelése indokolt lenne. 

  

A 2009 óta kettős diplomát szerzett hallgatóink mindegyike képzettségének megfelelő állást 

talált a magyar és/vagy német nyelvterület munkaerőpiacán! 

  

A partnerintézményről bővebb információ saját weboldalukon:  

http://www.hszg.de/hochschule/fakultaeten/management-und-kulturwissenschaften.html    

  

A program magyar szakfelelőse: Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens 

E-mail: huszar.zoltan@kpvk.pte.hu 

 

 

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 
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