I. A szakirányú továbbképzés neve: regionális gazdasági tanácsadó szakirányú
továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/775-3/2018.
IV. A létesítő intézmény neve: Szent István Egyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: regionális gazdasági tanácsadó szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése: regionális gazdasági tanácsadó
3. A szakirányú továbbképzés besorolása:
3.1. képzési terület szerinti besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
3.2. a végzettségi szint besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 5A
o ISCED 2011 szerint: 6
o az európai keretrendszer szerint: 6
o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 345
o ISCED-F 2013 szerint: 0413
4. A felvétel feltétele(i):
Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben)
szerzett oklevél.
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 kibocsátása, akik alapvető mikro- és
makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezet gazdaságtani,
geográfiai és szociológiai ismeretek birtokában alkalmasak e szakmai terület
sokoldalúan képzett diplomás szakembereivé válni. Önálló és irányító munkaköröket
képesek betölteni a regionális tudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban
közigazgatással, turizmussal, vidékfejlesztéssel foglalkozó munkahelyeken, kutatófejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben.
7.2. Szakmai kompetenciák:
A regionális gazdasági tanácsadó:
7.2.1. Tudása:
Ismeri

és érti a regionális gazdasági és társadalmi folyamatokat, az ahhoz kapcsolódó
szakmai ismereteket;
- a regionális gazdasági és az egyéb regionális jellegű tevékenységek összefüggéseit;
amelyeket munkájában szükség szerint alkalmazza és lehetőség szerint fejleszti;
- a kapcsolódó jogszabályokat, azokat munkája során alkalmazza;
- a magyarországi térségek és azok szereplőinek számos jellemzőjét, ezekkel
kapcsolatban képes szakmai döntéseket hozni.
Megszerzi a regionális gazdaságfejlesztéssel, térségi tervezéssel és vidékfejlesztéssel
kapcsolatos ismereteket, kiegészítve jogi, számviteli, emberi erőforrással és az
agráriummal kapcsolatos elemekkel.
-

7.2.2. Képességei:
-

kreatív és jó műszaki érzékkel rendelkezik, azon túl alkalmas az alapos és precíz
munkavégzésre;
képes munkáját önállóan, de számos ágazat szakembereivel együttműködve
végezni a megfelelő jogi és társadalmi ismeretek birtokában;
jártas az emberi kapcsolatokban, konfliktuskezelésben.

7.2.3. Attitűdje:
-

-

érdeklődik a gazdaságtudományok, a vidéki térségek problémáinak kezeléséhez
kapcsolódó tudományok iránt, és nyitott komoly gyakorlati ismeretek szerzése
iránt;
munkáját etikusan, a kapcsolódó jogszabályok betartásával végzi.

7.2.4. Autonómiája és felelőssége:
-

-

képes alkotó módon bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az
egészségügy, a települési önkormányzatok, a természetvédelem, a turizmus és a
vállalkozások területén jelentkező, regionális tudományi szakképzettséget igénylő
feladatok megoldásába;
alkalmazási szintű ismereteik révén alkalmas a kormányzati szférában, nemzetközi
szervezetekben, a magán-, valamint az akadémiai szférában a feladatok
megoldására.

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető
szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:
8.1. Gazdálkodási ismeretek: 15-25 kredit
Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés; Pénzügyi és számviteli ismeretek; Pályázatírás
gyakorlata; Pénzügyi befektetések
8.2. Társadalomtudományi ismeretek: 8-16 kredit
Emberierőforrás-gazdálkodás; Gazdasági jog; Szaktanácsadás
8.3. Tértudományi ismeretek: 15-26 kredit
Integrált területfejlesztés; Turizmusfejlesztés;
Vidékgazdaság
8.4. Szakdolgozat: 7 kredit”

Térségi

tervezés

és

programozás;

