
MÚZEUMI MEDIÁCIÓ ÉS MENEDZSMENT 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: múzeumi mediáció és menedzsment 

szakirányú továbbképzési szak 

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 besorolása  

3.1. Képzési terület szerinti besorolás: bölcsészettudományi képzési terület 

 

3.2.  A végzettségi szint besorolása: 

3.2.1.  ISCED 1997 szerint: 5A 

3.2.2.  ISCED 2011 szerint: 6 

3.2.3.  az európai keretrendszer szerint: 6 

3.2.4.  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

 

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása:  
3.3.1.  ISCED 1997 szerint: 345 
3.3.2.  ISCED-F 2013 szerint: 0413 

 

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 célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség) 

7.1. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális felkészültségük révén, 

muzeológiai, múzeumpedagógiai, múzeumantropológiai és múzeumandragógia ismeretek 

birtokában képesek múzeumi foglalkozások megtartására, a múzeumi terek kihasználásának 

új típusú, látogatóbarát megszervezésére, múzeumi mediációs képességeik birtokában 

önállóan képesek kihasználni a performatív múzeumhasználat lehetőségeit, amelyek 

elősegítik a lifelong learning megvalósulását.  

 

7.2 Szakmai kompetenciák 
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7.2.1. Tudás 

• Muzeológiai és múzeumi mediációs ismeretek 

• Múzeumantropológiai és múzeumandragógiai és múzeumpedagógiai ismeretek 

• Látogatóbarát közösségépítés ismeretei  

• Múzeumi PR és marketing 

• Kiállítás és rendezvényszervezés 

7.2.2. Képesség 

• Képes a közművelődés területein a múzeumi foglalkozások megtartása és hozzá 

kapcsolódó rendezvények megszervezésére.  

• Képes a látogatóbarát múzeumi terek megtervezésére, és megvalósítására  

• Képes sokoldalú képességfejlesztő és nevelő hatásának kifejtése, annak gyakorlati 

elemeinek megtanítása  

• Képes a muzeológiai és rendezvényszervezési ismeretek segítségével, múzeumi 

rendezvények megtervezésére és lebonyolítására 

• képes PR és marketing ismeretek birtokában a múzeumi rendezvények 

népszerűsítésére 

7.2.3. Attitűd 

• Alkalmas az információk kritikus elemzésére és feldolgozására,  

• Rendelkezik tevékenységének kritikus értékelésének képességével, valamint az 

értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.  

• Rendelkezik továbbá minőség- és felelősségtudattal, jó együttműködő és 

kommunikációs képességekkel, problémamegoldó készségekkel, 

7.2.4 Autonómia 

• Munkáját minden körülmények között felelősen, elméleti és gyakorlati 

megalapozottsággal végzi  

• Elkötelezett a múzeumi közösségek fejlesztése és a műtárgyak látogatóbarát 

bemutatásának irányában,  

• Szakmai továbbfejlődésének tudatos és tervszerű irányítója, képzésekben, és szakmai 

továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti ismereteit, kompetenciáit, szakmai 

tudását.  

 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

8.1. Alapozó ismeretek: 15 kredit: 

(muzeológia, múzeumantropológia, művészetpszichológia, múzeumi mediáció 

8.2. Szakmai törzsanyag: 35 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)) 

8.3. Választható ismeretek: 5 kredit: 

8.4. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 




