
SZEMÉLYÜGYI  SZAKEMBER 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: személyügyi szakember 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

• szakképzettség: személyügyi szakember  

• a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Expert in Human Resource Management 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi  

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal 
(MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.  
 
5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév. 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 

ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 

konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 

Ismerik: 

az andragógia területéhez és a személyügyi szervezés szakfeladataihoz kapcsolódó 
ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra;  
– az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai 
elveit;  
– a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák több 
szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének elveit és módszereit;  
– a szervezetek, intézmények működése, illetve képzések iránti szükségletek felmérésének és 
működésük értékelésének, elemzésének elemi módszereit;  
– a változó igényekhez igazodó tananyag-fejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, 
tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-irányítás, a kommunikáció, a 
konfliktuskezelés elemi módszereit;  
– az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit, az 
információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit;  
– a gazdálkodás makro- és mikro-környezetére ható alapvető közgazdasági tényezőket;  
– az alapvető gazdálkodási struktúrákat;  
– a hazai és a globális gazdaság alakulásának főbb tendenciáit;  
– az emberi erőforrás-gazdálkodás és erőforrás-fejlesztés legátfogóbb elméleti és módszertani 
kérdéseit;  
– a személyügyi feladatok jogszabályi környezetét;  
– a képzési és továbbképzési igények feltérképezésének és meghatározásának módszereit;  
– a munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és továbbképzéssel 
kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló elemi módszereket;  
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– a képzések tervezésével, szervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos 
eljárásokat;  
 
Képesek: 

- szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására;  
- a személyügyi szakmai munkához szükséges szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, - 

interperszonális és a felhasználókkal való kommunikációs, prezentációs, készségek 
elsajátítására, fejlesztésére;  

- információk rendszerezésére és feldolgozására;  
- az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; .  

 

Alkalmasak: 

– személyügyi szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére;  
– a személyügyi feladatok – toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, 
munkaerő-tervezés – önálló lebonyolítására és értékelésére;  
– képzések és továbbképzések közvetlen tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, értékelésére 
és korrekciójára;  
– szervezeti egységek közvetlen irányítására.  
 
 Rendelkeznek: 

A szakképzettségének megfelelő munkakör ellátásához szükséges szakmai kompetenciákkal.   
 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Alapozó tárgyak: 12-15 kredit 

Munkajogi és vezetési alapismeretek andragógiai elméletek, az andragógia társadalmi 

funkciói   

8.2. Szakmai törzsanyag: 30–36 kredit: 

munka vezetés és szervezetpszichológia, munkaerő-gazdálkodás és 

foglalkoztatáspolitika, személyügyi, munkaügyi technikák, művelődésszociológia, 

szervezeti tanulás, humán tőke és a globalizáció összefüggései, humán erőforrás 

fejlesztés, minőségmenedzsment, személyügyi menedzsment.  

Szabadon választható ismeretek: 3-6 kredit 

Elmélet – gyakorlat aránya: 70- 30%.  

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


