REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok
Képzési forma: levelező
A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Felvételi követelmény: A vidékfejlesztés interdiszciplináris jellege miatt a szakirányú
továbbképzési szakra történő felvétel előfeltétele alapképzési szakokon (BSc/BA) szerzett
oklevél az alábbi képzési területeken:
 társadalomtudomány,
 jogi- és igazgatási,
 műszaki,
 informatika,
 természettudomány,
 gazdaságtudományok,
 agrár,
 bölcsészettudomány.
.Képzési idő:
– félévek száma: 2
– oklevélhez szükséges kreditek száma: 60
– összes kontakt óra: 200
A szak képzési és kimeneti követelményei:
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése
Regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése
Regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe
Gazdaságtudományok
4. A felvétel feltétele
A vidékfejlesztés interdiszciplináris jellege miatt a szakirányú továbbképzési szakra
történő felvétel előfeltétele alapképzési szakokon (BSc/BA) szerzett oklevél az alábbi
képzési területeken:
 társadalomtudomány,
 jogi- és igazgatási,
 műszaki,
 informatika,
 természettudomány,
 gazdaságtudományok,
 agrár,
 bölcsészettudomány.
5. A képzési idő, félévekben meghatározva
2 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben
7.1. Elsajátítandó kompetenciák
- a területi fejlődés történelmi gyökerei, tendenciái a globalizálódó világban
(modern társadalmakban), a fejlettség általános területi különbségei;
- a területi fejlesztés szakterületei, jellemzőik és viszonyuk egymáshoz;
- a vidékfejlesztés alapelvei, forrásai, intézményrendszere;
- a vidéki területek természeti erőforrásai, azok fejlesztési potenciálja;
- a vidéki területek gazdasági erőforrásai, azok fejlesztési potenciálja;
- a vidéki területek társadalmi erőforrásai, azok fejlesztési potenciálja;
- a vidékfejlesztési tervezése/programozása, menedzsmentje;
- az aktuális vidékfejlesztési programok által kínált lehetőségek, elérhetőségük
feltételei, eredményeinek tapasztalatai
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
Tudáselemek
- általános ismeretek nemzetközi kitekintésben;
- alapozó ismeretek a regionális vidékfejlesztés számára;
- szakmai ismeretek az operatív vidékfejlesztés számára
Megszerezhető ismeretek
Az általános ismeretek területén
- a globalizálódó világ területi fejlődésének fő irányai, hajtóerői, regionális
különbségei;
- a területi fejlődés szak- és tudományterületinek jelentősége, alapvető céljai,
területi meghatározottságuk;
Az alapozó ismeretek területén
- vidék, vidékiség, vidékfejlesztés fogalom rendszere, rendszerszemléletű
erőforrásai;
- aktualizált regionális és térségi természeti erőforrások, fejlesztési potenciáljuk;
- aktualizált regionális és térségi gazdasági erőforrások, fejlesztési potenciáljuk;
- aktualizált regionális és térségi társadalmi erőforrások, fejlesztési potenciáljuk
A szakmai ismeretek területén
- a vidékfejlesztési programok tervezésének tartalmi és formai követelményei;
- pályázatírás és pályázati menedzsment;
- vidékfejlesztési programok kínálta lehetőségek az aktuális tervezési
programozási időszakban;
- kis- és közepes vállalkozás (kkv) alapítás és menedzsment;
- számvitel, pénzügy, közbeszerzés a vidékfejlesztésben
- közösségfejlesztés vidéken;
- vidékfejlesztési projektek marketingje;
- vidékfejlesztési projektek szaktanácsolása;
- önkormányzatok és a vidékfejlesztés;
- sikeres vidékfejlesztési programok a régióban

7.3. Személyes adottságok
A végzett regionális vidékfejlesztési szaktanácsadó:
- képessé válik a területi folyamatok felismerésére, okainak megértésére;
- el tudja különíteni a regionális fejlődésben szerepet játszó fejlesztési
szakterületeket;
- multidiszciplináris megközelítésben képes lesz a regionális erőforrások komplex
értékelésére;
- jártasságot szerez vidékfejlesztési programok tervezésére;
- készségszinten elsajátítja az adott tervezési-programozási időszak
vidékfejlesztési lehetőségeit/eszközeit;
- új ismeretek birtokában fejleszti innovációs készségét, szélesíti személyes
érvényesülésének kereteit, ezáltal önmaga társadalmi hasznosságát;
- kellő ismeretekkel felvértezve bátrabban közelít a vidéki közösségekhez,
irányítója lehet vidéki közösségek team munkájának a vidékfejlesztésben
7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben
A képzés elsődleges célterülete a szerteágazó vidékfejlesztési intézményrendszer
(önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó
vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések
(egyesületek, alapítványok, stb.) főállású alkalmazotti köre. Mindenek előtt azért, mert
jelenleg valójában autodidakta vagy legfeljebb célprogramok tapasztalatain
pallérozódott munkavállalók végzik a vidékfejlesztés operatív feladatait. Számukra
kétirányú célokat fogalmaz meg a képzés:
- részletező elméleti alapokat biztosítani a vidékfejlesztés szerepének és
jelentőségének megismerésére a globális folyamatokban;
- konkrét ismeretekkel (oktatott és gyakorlati) javítani a vidékfejlesztési projektek
és az effektív operatív munka hatékonyságát regionális vagy térségi szinteken.
A képzés számít azonban olyan jelentkezőkre is, akik csupán érintőlegesen
foglalkoznak vidékfejlesztéssel, legfőképpen a vidékfejlesztés által érintett egyéb
szakterületek (természetvédelem, bármely agrárágazat vagy erdészet, különféle
turisztikai ágak, stb.) művelői, akik saját szakterületükön belül kívánják hasznosítani
az egyre kiteljesedő vidékpolitika által kínált lehetőségeket.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei
Ismeretkörök
Általános szakmai ismeretkörök
Alapozó szakmai ismeretek
Közvetlen szakmai ismeretek
Szakdolgozat készítés
Általános szakmai ismeretkörök
- Világgazdaság és területi fejlődés
- Fenntartható fejlődés
- EU szervezete és működése
- EU regionális politika

Kontakt óra
40
80
130

Kreditérték
8
19
25
8

Alapozó szakmai ismeretek
- Gazdaság és agrártörténet
- A régió természetföldrajza
- Regionális gazdaság
- Regionális szociológia
- Önkormányzatok a fejlesztésben
- A régió néprajzi öröksége
- Területi statisztika a fejlesztésben
- Európai vidékpolitika
- Regionális tájökológia és tájhasználat
Közvetlen szakmai ismeretek
- A vidékfejlesztés programozása
- Pályázatkészítés és menedzsment
- Szaktanácsadás a vidékfejlesztésben
- Vidékfejlesztési projekt marketing
- Közösségfejlesztés vidéki területeken
- KKV alapítás és menedzsment
- Pályázati számvitel, pénzügy, közbeszerzés
- A tervezési időszak vidékfejlesztési programjai
- Sikeres vidékfejlesztési projektek a régióban
9. A szakdolgozat kreditértéke 8 kredit
A szak tanterve:

2.

Kredit

1.

összes.

sorsz.

óraszáma

Tantárgy megnevezése

vizsga-forma

Félévek

Általános szakmai ismeretkörök
Fenntartható fejlődés, Világgazdaság, Területi
fejlődés

20

K

4

Az EU és regionális politikája

20

K

4

Gazdaság- és agrártörténet, Regionális gazdaság

20

K

5

A régió természetföldrajza, Regionális tájökológia
és tájhasználat
Regionális szociológia és néprajz

20

K

5

20

K

5

20

K

4

30

Sz

6

20

K

4

20

K

4

20

K

4

Alapozó szakmai ismeretek

Európai vidékpolitika, önkormányzatok a
fejlesztésben
Közvetlen szakmai ismeretek
A vidékfejlesztés programozása, A tervezési
időszak vidékfejlesztési programjai
Pályázatkészítés és menedzsment, Vidékfejlesztési
projekt marketing
Szaktanácsadás és közösségfejlesztés a
vidékfejlesztésben
KKV alapítás és menedzsment

Számvitel, pénzügy, adózás

20

Sz

4

Sikeres vidékfejlesztési projektek a régióban

20

Gy

3

Szakdolgozat I.
Óraszám:
Kreditek:

8
120

130
60

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:
Az ismeretek a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független
teljesítményértékelési rendszere, aláírás megszerzése (teljesítés elismerése), kollokviumok
teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.
A szakdolgozat: a szakirányú képzettségnek megfelelő és a jelölt által választott téma
kidolgozása. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a jelölt adott témában megfelelő elméleti
ismeretekkel, irodalmi tájékozottsággal rendelkezik, képes az elsajátított ismeretanyagot
alkotó módon felhasználni, gyakorlati szempontból értékelni, és önálló következtetéseket
levonni és javaslatokat megfogalmazni.
A záróvizsga: tárgya a szakdolgozat témája.
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt követelmények és vizsgák teljesítése.
A záróvizsga feltételei: A jelölt által önállóan készített és a kijelölt bíráló által elfogadott
szakdolgozat.
A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése): az oklevél minősítését a záróvizsga
eredménye adja. A záróvizsga eredménye két jegy átlagából állapítható meg az AVK
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában leírtaknak megfelelően:
- a jelölt által készített szakdolgozat érdemjegye,
- a záróvizsgán nyújtott szóbeli teljesítmény érdemjegye.
A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően a hallgató kérése alapján
lehetőség van a korábban szerzett ismeretek elismerésére. A tantárgyfelelős oktató javaslata
alapján az elismerést a szakvezető engedélyezi.

