
Impresszárió és fesztiválmenedzsment  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETEL MÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Impresszárió és fesztiválmenedzsment  

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı 

megnevezése: 

Impresszárió és fesztiválmenedzsment szakember  
 
A szakképzettség angol nyelvő megnevezése: Impresario and Festival Management Expert  

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi  

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal 
(MA) valamint fıiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezık vehetnek részt.  

 
5. A képzési idı, félévekben meghatározva: 2 félév. 

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

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı 

ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 

konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 

    

Ismerik: 

az impresszárió és fesztiválmenedzsment területéhez kapcsolódó ismeretrendszert; 

tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; 

tájékozottak a zenetörténet, színháztörténet, tánctörténet területén; 

jártasak a brendek, márkák, arculatok építésében, tervezésében; 

tisztában vannak a menedzsment mővészetek világában elfoglalt helyével, szerepével, 

valamint a szerzıi jog szabályaival; 

projektként tudják kezelni a rendezvényt; 

marketing és médiaismeretekkel rendelkeznek. 

 

Képesek: 

szakképzettségének megfelelı munkakör ellátására;  

PR és kampánytervezésre; 
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kulturális és mővészeti menedzsment feladatok ellátására; 

fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés gyakorlására. 

 

Alkalmasak: 

piacképes, a teljesítményt felismerni és sikerre vinni tudó szakemberként dolgozni; 

a kisebb és nagyobb nyilvánosságokban való szereplés technikáit is elsajátítva az éles 

helyzetekben való helytállásra, az alapvetı prezentációs technikák alkalmazására; 

a közönségigények felmérésére, a mőködéshez szükséges körülmények megteremtésére, 

arculat kialakítására, fellépés-, koncertszervezésre, média megjelenések megtervezésére, 

folyamatos szinten tartására; 

az esemény helyszínének kiválasztására, az esemény kreatív koncepciójának kidolgozására;  

szervezeti egységek közvetlen irányítására; 

pályázatírás és pályáztatás végzésére.  

 

 Rendelkeznek: 

a szakképzettségének megfelelı munkakör ellátásához szükséges szakmai kompetenciákkal.  

 

Elhelyezkedési lehetıségek:  

profitorientált és non profit kulturális-mővészeti és kultúraközvetítı vállalkozások, 

szervezetek, intézmények 

a kulturális mővészeti területtel együttmőködı vállalkozások, civil és nonprofit szervezetek 

kulturális támogatással , szponzorációval foglalkozó vállalatok, vállalkozások  

 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Alapozó tárgyak: 12-15 kredit 

Kultúra, stílus és életmód napjainkban; Marketing; Zenetörténet, színháztörténet, 

tánctörténet   

8.2. Szakmai törzsanyag: 30–36 kredit 

Brendek, márkák, arculatok építése, tervezése; Kulturális és mővészeti 

projektmenedzsment; Kulturális és mővészeti intézmények és szervezetek 

menedzsmentje; Fesztiválmenedzsment és rendezvényszervezés; PR és 

kampánytervezés; Menedzsment a mővészetek világában és a szerzıi jog; A 
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rendezvény mint projekt; Médiaismeretek; Personal brending coach (kommunikációs 

készségfejlesztés)  

 

Elmélet – gyakorlat aránya: 40-60%. A képzést gyakorlati jellegő kiscsoportos 

foglalkozások jellemzik.  


