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MÚZEUMI MEDIÁCIÓ ÉS MENEDZSMENT 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Múzeumi mediáció és menedzsment. 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: 

• szakképzettség: Múzeumi mediátor; 
• a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Cultural Manager of Civil Services. 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi. 

4. A felvétel feltételei: 
A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt, azon 
képzési területekről melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: 
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományok. 

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: 

• a performatív múzeumhasználatot megalapozó muzeológiai, múzeumantropológiai, 
pszichológiai, pedagógiai, andragógiai alapfogalmakat; 

• a hazai múzeumok fenntartásának, működésének ill. menedzsmentjének feladatait; 
• a múzeumpedagógia legújabb interaktív módszereit; 
• a közoktatás és a felnőttoktatás intézményes formáit, a lifelong learning 

megvalósulását; 
• a múzeumi mediáció, a kiállításszervezés, a múzeumi turizmus legfontosabb elméleti 

kérdéseit és feladatait; 
képesek: 

• a múzeumi mediáció különböző feladatainak ellátására; 
• a múzeumi marketing és menedzsment technikai jellegű feladatainak ellátására; 
• a múzeumi turizmus alapvető formáinak gyakorlati megvalósítására; 
• bekapcsolódásra a múzeumi kiállítások rendezésébe; 
• a múzeumlátogató gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlettségi szintjének megfelelő 

tananyagrendszerek tervezésére és tanítására; 
• a múzeumi óra tartalmának leginkább megfelelő eszközök megválasztására, és a 

kiválasztott eszköz alkalmazására; 
•  a különböző látogatócsoportok számára az önállóságot, aktivitást, interaktivitást 

inspiráló tanulási környezet biztosítására; 
• együttműködésre és team munkában való tevékenységre a múzeum munkatársaival és 

külső szakemberekkel; 
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• olyan módon integrálni személyiségébe az elméleti képzés során megismert anyagot, a 
módszertani blokkban elsajátított képességeket, valamint a gyakorlatok során 
megszerzett készségeket, melynek köszönhetően mindaz, amit mások számára 
hitelesen, és megbízhatóan ad, az saját maga számára egyúttal a folyamatos 
megújulás, a rendszeres önépítés és az állandó fejlődés lehetőségét kínálja; 

alkalmasak: 
• a megszerzett széleskörű elméleti és gyakorlati tudás birtokában múzeumi keretek 

közötti különböző mediátori és marketing feladatok ellátására; 
• az egyes látogatói célcsoportok számára különböző típusú múzeumpedagógiai 

foglalkozások megtartására; 
•  különböző múzeumi kiállítások technikai rendezésére; 
• a múzeumi arculattervezéssel, sajtótalálkozók szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátására; 
• múzeumi projektek technikai kivitelezésére, múzeumi pr. kiadványok, prospektusok, 

honlapok készítésére. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Alapozó ismeretek: 10-15 kredit: 
muzeológia, múzeumantropológia, művészetpszichológia, múzeumi mediáció. 

8.2. Szakmai törzsanyag: 35-45 kredit (melyből a múzeumlátogatások és a kötelező 
gyakorlat minimum 10 kredit): 
múzeum és iskola, múzeum és turizmus, múzeummenedzsment és marketing, 
múzeumi mediáció, múzeumpedagógia módszertan, andragógia és múzeum, kiállítás 
szervezés (rendezvényszervezés, múzeumlátogatások 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


