
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: 

 

Kutatásmenedzser szakirányú továbbképzési szak  

 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

 

Kutatásmenedzser  

 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: 

 

Társadalomtudományi képzési terület 

 

 

4. A felvétel feltételei:  

 

A képzésben alapszakon (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) 

megszerzett oklevéllel 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  

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

 A szakot elvégző hallgató képes kutatási projektek megvalósításában szervezési, terve-

zési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátására.  

 Ismeri a kutatási projektekre vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabály-

zókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.  

 Ismeri a kutatási tevékenység szakmai és etikai normáit.  

 Ismeri a kutatási projektek marketingtevékenységhez kapcsolódó szempontokat.  

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nemzeti és a nemzetközi kutatási pályázati rendsze-

rekről.  

 Ismeri a kutatási hálózatépítés jellemzőit, a kutatási klaszter, a konzorcium és egyéb 

kooperatív kutatási tevékenységek sajátosságait.  

 Ismeri a csoportvezetés sikeres stratégiáit.  

Személyes adottságok, készségek 

 Képes kutatókkal és a kutatást segítő háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együtt-

működni. 



 Megfelelően alkalmazza a kutatási projektekre vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és 

munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.  

 Képes kutatási projektek számára marketingtevékenységet tervezni és folytatni.  

 A nemzeti és a nemzetközi kutatási pályázati rendszerekről megszerzett ismereteit 

konkrét kutatási projektek megvalósítása során értelmezi, és adaptív módon felhasználja.  

 Képes kutatási hálózatépítés, a kutatási klaszterek, a konzorciumok kialakításának elő-

segítésére. 

 Csoportvezetési feladatokat sikeresen lát el.  

 Képviseli, betartja és betartatja a kutató szervezet etikai normáit.  

 Feladatait képes legalább egy idegen nyelven is ellátni. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 A szakon végzettek jellemzően üzleti-innovációs, felsőoktatási, kutatóintézeti környezet-

ben kerülnek alkalmazásra.  

 Kutatási projektek tevékenységét tervezik, szervezik, monitorozzák, elemzik, értékelik és 

adminisztrálják a kutatószervezeti stratégiának megfelelően.  

 Leginkább kutatási pályázatok keretében végzik tevékenységüket beosztotti vagy cso-

portvezetői, projektmenedzseri feladatkörökben.  

A képzés célja  

Kutatásmenedzserek professzionális és interdiszciplináris képzése. 

 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték: 

 

Kutatásmenedzsment alapismeretek 3-6 kredit 

A kutatási tevékenység európai és hazai felsőoktatási és üzleti környezete 8-12 kredit 

Kutatási pénzügyek 3-6 kredit 

Kutatási portfólió-menedzsment 8-12 kredit 

Kutatási szaknyelvi ismeretek 10-20 kredit 

Kutatási pályázati gyakorlat (üzleti, kutatóintézeti, felsőoktatási, támogatószervezeti) 8-12 kredit 

 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 

 

5 kredit  


