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Andragógusképzés haz|nkban 

Sári Mihály: 

Európa versenyhelyzetben: 
társadalmi kihívásokra válaszoló képzések 

 
 
Az emberiség XX. sz|zad m|sodik felében bekövetkezett történetében mark|ns új jegyek - a 
t|rsadalmak „turbodinamikus” fejlődése, a t|rsadalmi kihív|sok és az azokra ir|nyuló meg-
old|sok terminus|nak lerövidülése, az inform|ció forradalma, az elektronikus kommunik|-
ciós technológia robban|sszerű kibontakoz|sa- jelentek meg. A vil|g hat-és félmilli|rd la-
kosú óri|sfalu lett, az idő és tér korl|tai kit|gultak, a glob|lis –lok|lis egyszerre szemlélhető 
a „glok|lis”-ban, a v|ltoz|sok |llandósultak, a stabilit|s |tmenetivé v|lt. 
 
Az oktat|si rendszer „ipari rendszer”-ré v|lt. A fejlődő orsz|gok az alap- és középfokú okta-
t|sban, a fejlett orsz|gok a közép-felsőfokban és a felsőfokú oktat|sban is tömegessé tették 
a tanul|st. 
 
Törvények kötelezik az |llampolg|rokat a műveltség egy adott szintjének elsaj|tít|s|ra, 
amelyet egészben vagy részben az |llam, mint „közjó”-t finanszíroz. Az |llam lehetőséget 
kín|l arra is, hogy a középiskol|t jó eredménnyel elvégző tanulók részére egy szűkebb „köz-
jó”-csatorn|t nyit, a többieket pedig önfinanszíroz|ssal engedi be a felsőoktat|sba. A főisko-
l|t és egyetemet piaci aktorr| teszi, maga is eladja a „tud|s”-t, a végző hallgató pedig a meg-
szerzett tud|st-kompetenci|t méretteti meg a” tud|spiacon”. A közt|mogat|s azonban egy-
re szűkül vil|gszerte, ez „nemcsak oktat|si v|ls|g, hanem olyan krízis, amely az egész t|r-
sadalmat és gazdas|got |tszövi”32. 
 
Mintha a globalizáció, a restrikció jelenségei nem terhelnék meg eléggé a művelődés isko-
lai és iskol|n túli form|it, azokra hat|ssal van a nagy gazdasági világközpontok közötti 
gazdasági-kulturális versenyhelyzet is, így a tud|s különös |ru lesz, az oktat|s, a felsőok-
tat|s bizonyos autonómia-fokot megőriz. Az |llamok (és |llamszövetségek) redisztributív 
eszközökkel igyekeznek a kultur|lis terméket a piacon is nem puszt|n piaci viszonyok közé 
helyezni.33 
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 Coombs, Philipp H. :Die Weltbildungskriese. Ernst Klett Verlag Stuttgart,1969. 22.p. 
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 Barta Tamás: Iskola-média-minőség. In: Oktatás-Piacgzdaság- Média.FITT IMAGE Kiválsztó, Tanácsadó és Képző 
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Európa-dimenzió 
 

 
 
A vil|ggazdas|gi központok (Európai Unió, USA, Kanada, t|vol-keleti orsz|gok tömbje) kö-
zötti versenyben fontos innov|ciós, termelést segítő, ismeretközvetítő és kompetencia-
fejlesztő szerepet töltenek be az egyetemek- ismerte fel helyesen a Bolognai Egyetem 1988-
ban-, s rögzítette a Bolognai Egyetem Magna Chart|j|ban az európai felsőoktat|si térség 
kialakít|s|nak igényét. Az oktat|si miniszterek p|rizsi tal|lkozój|n megfogalmazott, 1998. 
m|jus 25-i Sorbonne Nyilatkozatban tal|lkozunk először azzal az |ll|sponttal, hogy az 
egyetemek Európa kultur|lis dimenziój|ban központi szerepet kapnak, majd a Bolognai 
Nyilatkozatban (Bologna, 1999. június 19.) az EU orsz|gainak és az Európai Felsőoktat|si 
Térség ügyéhez csatlakozott |llamok oktat|si miniszterei az al|bbi pontokban34 összegez-
ték |ll|sfoglal|suk lényegét: 
 
1. Áttekinthető és összehasonlítható képzés kell kialakítani az európai felsőoktat|si rend-
szer versenyképessége érdekében. 
 
2. Undergraduate 3 éves lez|rt tanulm|nyi ciklus és arra épülő graduate fok 
 
3. Az undergraduate (BA) fokozat képesítést ad, az európai munkaerőpiacon elfogadható. 
 
4.A graduate (MA) képzés egyetemi vagy doktori fokozattal  z|rul. 
 
5. Egységes kreditrendszer (European Credit Transfer System)- hallgatói mobilit|s 
 
6. Egyenlő esélyeket kell teremteni a mobilit|s terén, különös tekintettel 

 A tanul|shoz, gyakorl|shoz és a szolg|ltat|sok haszn|lat|hoz; 
                                                 
34

Bolognai Nyilatkozat. Oktatási és Kulturális Minisztérium 
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 A tan|rok, kutatók nemzetközi gyakorlatban eltöltött oktatói-kutatói munk|j|nak 
adott időszakra vonatkozó t|rsadalombiztosít|si jogai figyelembevétele; 

 A minőségbiztosít|s területén az összehasonlító kritériumok és módszerek, mint az 
együttműködés alapjai; 

 Európai aspektusú curriculum fejlesztés, kooper|ció az intézmények között, mobili-
t|s, integr|lt programok az oktat|sban, gyakorlati képzésben, kutat|sban. 

 
A dokumentumot huszonkilenc orsz|g írta al|, közöttük Magyarorsz|g is. M|r az al|ír|s 
pillanat|ban vil|gos volt, hogy az oktat|si rendszerek modelljei, a kultúr|k és a nyelvi kü-
lönbségek, tov|bb| az egyes |llamokban történetileg kialakult egyetemi autonómia foka 
eltérő lehet, ez megnehezíti a harmoniz|ció folyamat|t. Két év múlva Pr|g|ban (2001. m|-
jus 19.), majd Berlinben (2003. szeptember 19.), Bergenben (2005. m|jus 19-20.) tal|lkoz-
tak az oktat|si miniszterek. 
A Pr|gai Nyilatkozatból érdemes kiemelni, hogy a plénum a felsőoktat|s egészét „közjó”-
nak tekintette, s a bolognai hat ponton túl az Európai Felsőoktat|si Térség vonzóv| tételét 
is célul tűzte, amely megvalósít|s|t 2010-re hat|rozta meg, s új dimenzióval egészítette ki: 
ez az élethosszig tartó tanulás. A dokumentum a „bachelor’s degree”, illetve a „master’s 
degree” fokozat megnevezéseket haszn|lja. 
A berlini konferenci|n m|r 33 orsz|g felsőoktat|si vezetői vettek részt. Döntöttek arról, 
hogy a kétciklusú képzés rendszerét 2005-ben bevezetik a felsőfokú intézményekben, prio-
rit|st kapott a minőség, amely a fokozatok és képzési idők kétoldalú elfogad|s|t lehetővé 
teheti. 
Élénk p|rbeszéd alakult ki az Európai Felsőoktat|si Intézmények Szövetsége (EURASHE), 
az Európai Hallgatók Nemzeti Uniója (ESIB) és a miniszterek konferenci|ja között. A fejlesz-
tés új lehetőségeként az Európai Felsőoktat|si Térség és az Európai Kutat|si Térség közötti 
szinergikus együttműködés feltételeit indítv|nyozt|k. Újra hangsúlyozt|k: a felsőoktat|s 
„közjó”, s tov|bb vitték a gondolatot: az európai és nemzeti színtereken csökkenteni kell a 
szoci|lis különbségeket és h|tr|nyokat, a szoci|lis kohéziót pedig erősíteni. 
Az Európa Tan|cs 2000. évi lisszaboni és 2002. évi barcelonai ülésein a részvevők értékel-
ték a vil|g gazdas|gi-t|rsadalmi folyamatait, amelyben az Európai Uniónak mark|nsabb 
szerepet sz|ntak, offenzív stratégi|ról döntöttek. A döntések tartalm|nak kultur|lis adap-
t|ciój|val tal|lkozunk a berlini konferenci|n, a Bologna-folyamatot összekapcsolt|k a Lisz-
szabon-folyamattal, s a gondolatot: Európa „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb 
tudás alapú gazdaságává váljék, amely több és jobb munkalehetőség és nagyobb szociális ko-
hézió megteremtésével képes a fenntartható növekedés biztosítására.””35 
A vil|g nagy gazdas|gi központjainak re|lis versenyt|rsa szeretne leni az Európai Unió, a 
2007-2013-as Agenda tartalmazza ugyanezt a feladatot, m|r stratégiai célként is megjelöl-
ve. 
A bergeni konferenci|n a Bologna-folyamatnak új szereplői is  voltak, az Európai Felsőokta-
t|si Térséghez kív|nt csatlakozni Azerbajdzs|n, Grúzia, Moldova, Örményorsz|g, Ukrajna, 
így a két miniszteri konferencia között csatlakozott orsz|gokkal együtt 45 orsz|g oktat|si 
minisztere fogadta el a kommünikét. 
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 A Bologna-folyamat,  Berlin, 2003. „Az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítása‖ Kommüniké a felsőoktatásért 
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A berlini priorit|sokat kedvezően fogadt|k az Európai Felsőoktat|si Térség egyetemei, a 
kétciklusú képzést a képzések felében m|r bevezették, s javasolj|k, hogy 2010-ig a nemzeti 
képesítési keretek is készüljenek el. A konferencia idejére 36 orsz|g m|r ratifik|lta az okle-
veleket és tanulm|nyi időket elismerő dokumentumot. Nem javasolja az oktat|sra és kuta-
t|sra fordítható összegek csökkentését, sőt ösztönzi az EFT és az EKT kapcsolat|nak javít|-
s|t, kaput nyitnak a vil|g m|s régióira. 
 
2007-ig priorit|sa van 

 a minőségbiztosít|si alapértékek és princípiumok bevezetésének, 
 a nemzeti képesítési keretek elkészítésének, 
 a közös diplom|k odaítélésének, elismerésének (a doktori diplom|kat is), 
 flexibilis „tanulm|nyi p|ly|k” a kor|bbi tanulm|nyokat elismerve. 

 
M|r a berlini konferenci|n is szó esett a h|romciklusú felsőfokú szakképzésről. Bergenben 
megfogalmazz|k: „Az Európai Felsőoktatási Térség három ciklus köré épül fel, amelyen elül 
mindegyik szint arra szolgál, hogy felkészítse diákjait a munkaerőpiacra, a kompetenciák to-
vábbfejlesztésére,és az aktív állampolgári létre.”36 
 
 
Az andragógia–művelődésszervező–kulturális mediátor szakok. A szakirány magyar 

dimenziója 
 
A mai andragógia szak tudom|nya és a népművelés, mint a t|rsadalom iskol|n túli művelő-
désének legitim|lt kerete és mint tevékenység, a XVIII.  sz|zad utolsó harmad|tól mind Eu-
róp|ban, mind Magyarorsz|gon egyre hat|rozottabban követelt teret. Iskolapótló funkció-
val, a felnőttek analfabéta oktat|s|val, szakmai-termelési kultúra  fejlesztésének igényével 
indított iskol|n túli képzéseket kezdetben emberbar|ti, filantróp szemléletű értelmiségiek 
v|llalt|k, de a két vil|gh|ború közötti időben m|r intézményesültek és hierarchikus szer-
kezetbe épültek a felnőttképzés/ népművelés szervezetei, sőt Angli|ban 1920-tól, az USA-
ban 1933-tól, Finnorsz|gban 1949-től m|r felső fokú népművelő képzés is folyt. A külhoni 
szakképzések a felnőttek oktat|s|ra alkalmas szakembereket képeztek, a szakemberek 
ir|nti igényt az ipari termelési szükségletek, illetve a népfőiskol|k szakember-igényei hat|-
rozt|k meg. A „felnőttképzés” („Erwachsenenbildung”) fogalom tipikus német szakkifejezés, 
ma is így nevezik a népfőiskol|k tevékenységét, noha haszn|lt|k a népképzés” 
(Volksbildung) kifejezést is.37  
Haz|nkban ismerték  és alkalmazt|k mindkét német eredetű fogalmat, azonban Ausztria 
közelségében az ott ink|bb elterjedt „Volksbildung” v|ltozatot vettük |t, amelyet mi „nép-
művelés”-ként fordítottunk. 
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 Az Európai Felsőoktatási Térség- A célok elérése. Kommüniké Európa felsőoktatásáért felelős miniszterek konferen-
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Magyar Népművelők folyóirata 1942. december 

 
1944-49 között ugyan új néven neveztük meg a plur|lis demokr|cia művelődési folyamatait 
(szabadművelődés), de a „népművelés” fogalom életképesebbnek bizonyult, megmaradt a 
szocialista t|rsadalom korszak|ra is. 
A debreceni Kossuth Lajos Tudom|nyegyetemen 1956 őszén a Pedagógiai Intézet kereté-
ben Durkó M|ty|s |ltal indított népművelő képzéssel haz|nkban is professzióv| v|lt a fel-
nőttek, ifjak és gyermekek iskol|n túli művelődési- képzési folyamatainak vezetése. 
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Kende Istv|n népművelési miniszterhelyettes levele Durkó M|ty|shoz 
 
Röviddel ezut|n, 1961-ben az ELTE-n Nov|k József és Maróti Andor, a szombathelyi tan|r-
képző főiskol|n, 1962-ben Horv|th Margit és Szalay L|szló szervezték meg a népművelés 
felsőfokú diplom|tadó szakképzéseit. A népművelés és a felnőttnevelés (andragógia) egy-
m|stól absztrakcióval jól elkülönült fogalmak és folyamatok, noha kétségkívül |t is szövik 
egym|st az adott korban. A felnőttnevelés folyamata, az andragógia tudom|nya azonban 
nem volt illegitim, rejtőzködő38, a tudom|ny magyarorsz|gi megalapozója így vall erről 
1962-ben : 
 „Nézetünk szerint a társadalmi gyakorlat, az élet természetes továbbfejlődősének szükséglete 
most érlelte meg egyrészt a népművelésre és a felnőttoktatásra sokoldalúan felkészült, művelt, 

                                                 
38

 - T. Kiss Tamás- Tibori Timea: Az illegitim andragógusképzés megteremtője. In: Az illegitim andragógusképzés 
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36/145 

népművelők és felnőttnevelők képzésének, másrészt a népművelés és a felnőttnevelés elmélete 
kidolgozásának szükségességét.”39 
A debreceni egyetem sosem rejtette véka al|, hogy 1971-től a Bölcsészettudom|nyi Kar 
keretében egy olyan tanszék működik, amely létre jöttétől napjainkig a 
felnőttnevelés/felnőttképzés fogalmakat megtartotta nevének és szakir|ny|nak jelölésére. 
1964-ben indult „Alföld vit|”-tól az „1976. évi V. törvény a közművelődésről” című doku-
mentum megjelenéséig tartott a küzdelem a népművelés-közművelődés fogalmak v|lt|s|-
ért, s a napjainkig 16 főiskol|n, egyetemen folyt közművelődési szakemberképzés. 
A pécsi Janus Pannonius Tudom|nyegyetemen azonban 1975-ben Koltai Dénes ir|nyít|s|-
val megszületett egy új tanszéki csoport, amely a képzésében az andragógiai megalapoz|sú 
felnőttképzést helyezte a tanulm|nyai fókusz|ba. A tanszéki csoportból előbb 1992-ben 
tanszék, majd öt tanszékkel 1998-ban intézet lett, 2005-től pedig ön|lló egyetemi kar, s 
mindh|rom szervezeti form|ban megtartotta a „felnőttképzés” fogalmat, a „közművelődés” 
fogalom helyett pedig a t|gabb „humánerőforrás–fejlesztés” szókapcsolatban fellelhető tar-
talmat v|lasztotta képzése szakterületeként. A „közművelődés” sem tűnt el a képzésből, a 
kultúraközvetítés -medi|ció, a közösségépítés –fejlesztés korszerűbb szakmai tartalmai 
bontakozhattak ki a hallgató tanulm|nyokban. A 31 éven |t ívelő fejlődési folyamatban a 
FEEFI/ FEEK az orsz|g legnagyobb felnőttképzőket képző intézményévé v|lt, s egyben a 
felnőttképzés dél-közép-európai vonatkoztat|si pontja is. 
M|r 1992-ben bevezette a mai „Bologna-folyamat”-ban  érvényes 3+2 éves, egym|sra épülő 
főiskolai és egyetemi képzést – A főiskol|n végzettek – miként az új 2006-os tantervben is – 
főiskolai fokú (BA) „művelődésszervező” oklevelet kaptak, az egyetemi (MA) diplom|ban 
pedig „művelődési (és felnőttképzési) menedzser” képesítést jelölt meg az egyetem. A fel-
nőttképzési szakma z|rójeles megjelölése a debreceni KLTE-vel, az ELTE-vel kötött komp-
romisszum eredménye volt, mindh|rom egyetem hasonló szakmegjelölést alkalmazott a 
diplom|ban. 
2002-ben jogszab|lyi v|ltoz|sok miatt a szak elnevezése megv|ltozott: valamennyi ma-
gyarorsz|gi képző helyen (16 intézményben) a diplom|kba „főiskolai művelődésszervező”, 
illetve „egyetemi művelődésszervező” szakm|t jegyezhettek be a diplom|k kiadói. 
 
 

A felsőoktatási reformok és a Bologna –folyamat magyarországi dimenziója 
 
A magyar t|rsadalom az Európai Unió tag|llamainak lakoss|g|hoz mért gazdas|gi, művelt-
ségbeli lemarad|sa és a felz|rkóz|s kényszere, a rendszerv|lt|sból következő a polg|ri t|r-
sadalom modellje szerinti tot|lis t|rsadalmi integr|ció igénye is kiv|ltott|k a felsőoktat|s 
új önmeghat|roz|s|nak szükségességét, az |talakít|st. Haz|nkban a rendszerv|lt|s évében 
a 25 évnél idősebb népesség 10,1 %-a, az aktív keresők 15 %-a rendelkezett  diplom|val.40 
A szűk keresztmetszetű felsőfokú képzés kevés diplom|st bocs|tott ki, az 1990/1991-es 
tanévben, a felsőfokú oktat|sban 102.387 hallgató tanult. A folyamatos „reform” rendsze-
rint létsz|mleépítést (1992.; 1998), a finanszíroz|s összegének csökkentését (a csökkenő 
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 Durkó Mátyás:A felnőttnevelés és a népművelés tudományos kutatásának szükségessége és körvonalai. In: Acta 
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fenntart|si normatív t|mogat|st összevont|k a képzési és kutat|si normatív|kkal 1993-
ban) jelentette. 
 
Az 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról liberaliz|lta a felsőfokú intézmények, valamint 
a szakok alapít|s|t. A Bologna-folyamat kezdetén egym|snak ellentmondó tendenci|k ér-
vényesültek: a Bologna-folyamatot kezdeményező Sorbonne Nyilatkozat al|ír|s|nak évé-
ben (1998) a rendszerv|lt|s évének 57 felsőfokú intézményével szemben m|r 89-et jegy-
zett a statisztika, majd mindj|rt a Bolognai Nyilatkozat évében 62-re csökkent az egyete-
mek és főiskol|k sz|ma az intézményi összevon|sok miatt, ebből is az egyh|zi intézmények 
sz|ma 28 maradt, éppúgy, mint az összevon|sok előtt. Az összevon|sok nem csökkentették 
sem az intézményi infrastruktúr|t, sem a hallgatói létsz|mot, ez utóbbi a 2001/2002-es 
tanévre 1990-hez képest megh|romszorozódott (349 346 fő), a középfokból felvettek ar|-
nya elérte az Európai Unió tagorsz|gaiban jellemző nagys|grendet. 
 
Az 1992-2002 között kialakított főiskolai és egyetemi tantervek között szakonként jelentős 
különbségeket lehetett tal|lni, az orsz|g különböző régióinak a felsőoktat|si intézményei-
ben ugyanazon főiskolai szakok oly mértékben diverg|ltak, hogy azokra egyre nehezebben 
lehetett egyetemi képzést építeni. A felsőfokú képzésben több mint 650 szak kumul|lódott, 
s mindez együtt a Bolognai-folyamattal szemben ható tényező volt. A 2001-ben bevezetett 
felsőfokú képzés szab|lyoz|sa (129/2001. korm|nyrendelet) meg|llította a gyorsan tere-
bélyesedő felsőfokú képzéseket, s megnyílt az út a Bologna-folyamat felé. 
 
2001. decemberében a Felsőoktat|s Fejlesztési Programban öt stratégiai célt tűzött ki a 
Parlament, amely „A magyar felsőoktatás modernizációját, az Európai Felsőoktatási Térség-
hez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztés koncepció”-j|ban (2003) is megjelent, 
ezek: 
 

 Esélyegyenlőség megteremtése a felsőoktat|sban, 
 Az Európai Felsőoktat|si Térséghez illeszkedés, 
 Alkalmazkod|s a tud|s alapú t|rsadalom és versenyképesség gazdas|gi követelmé-

nyeihez, 
 A region|lis szerepkör bővítése, különös tekintettel a „lifelong learning” és a felnőtt-

képzés területeire, 
 Gazd|lkod|si reform. 

 
Az utóbbi dokumentumban foglaltak vil|gosan jelezték, hogy a felsőoktat|sban finanszíro-
z|si gondok vannak, előre l|tható volt a tandíj bevezetése, s felmerült  az is, hogy a felsőfo-
kú intézményeket vegyes  vagy mag|ntulajdonba adj|k, de a Bolognai-folyamathoz való 
igazod|s, a „betagozód|s” követhető processzuss| v|lt .Magyarorsz|g belépése az Európai 
Unióba tov|bb gyorsította a magyar felsőoktat|s adapt|ciós folyamatait, s egyben vissza-
fordíthatatlann| is tette azokat. 
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2004–2005-ben az undergraduate (BA) tudom|nyterületenkénti „bemeneti” rendszer ki-
alakult, s ezt követően a 16 „közművelődési” képző intézmény konzorciuma |ltal elfogadott, 
a FEEK |ltal kimunk|lt és akkredit|lt intézményi tantervek szerint 2006-ban – m|s orsz|-
gokhoz képest egy éves csusz|ssal – kezdődött el a tanév egyetemeken, főiskol|kon. 
A tanulm|nyok befejeztével „andragógus” és több szakir|nyból v|logatva (felnőttképzési 
szervező, munkav|llal|si tan|csadó, személyügyi szervező) „művelődésszervező szak-
irány” bejegyzés is megjelenhet az oklevélben. 
 
2005-2006-ban a graduate (MA) egyetemi szintű szakképzés tervezését is elkezdte a FEEK, 
itt is 16 intézmény konzorciuma fogadta el a szakképzés kereteit, tartalm|t, de a FEEK ké-
szítette el a szakalapít|si és szakindít|si dokumentumokat, amelyeket a Magyar Akkredit|-
ciós Bizotts|ghoz, illetve az Oktat|si és Kultur|lis Minisztériumhoz nyújtott be. 
Az MA képzés új elnevezése: kulturális mediátor szak, a diplom|ba szakképzettségként 
„kulturális mediátor” bejegyzés fog szerepelni. 
 
 
Az andragógia alapszak művelődésszervező szakiránya, a kultúra mediátor egyetemi 

szak 
 

A Felnőttképzési és Emberi Erőforr|s Fejlesztési Kar andragógia szakból induló képzései-
nek közös jegye, hogy a felnőttképzés tudom|ny|ban gyökereznek, s multidiszciplinarit|s 
jellemzi azokat. Durkó M|ty|s |ltal alapított, majd azt követő szakképzések tartalm|ban a 
felnőttképzés vagy azonos hangsúlyt kapott, mint a népművelés/közművelődés (pl. Debre-
cen, Pécs, Szombathely, Eger, Baja) vagy mint sok m|s helyen, a j|rulékosan kötődött speci-
|lis tananyagokhoz. A Bolognai – folyamat eredményeként megszületett andragógiai alap-
képzésben domin|ns, a szakir|nyú képzésekben pedig a speci|lis tartalmakkal súlyponto-
san integr|lódik a felnőttképzés. A szakir|nyú képzések épp ezért nem „széttartanak” kü-
lönböző oktat|si-képzési célok szerint, hanem konverg|lnak, s együtt alkotnak az alapszak-
kal immanens egységet. A szakir|nyok tant|rgyi rendszereit az andragógia tudom|ny|nak 
szakir|nyokba mutató koherenci|ja is erősíti, köti a törzsképzéshez. 
A művelődésszervező szakir|ny kurzusai az ötödik és a hatodik szemeszterben jelennek 
meg épp az |ltal|nos és felnőttképzési előtanulm|nyok nélkülözhetetlensége folyt|n. 675 
kontaktór|ban, 50 kreditet szerezhet a hallgató, s a 12 kollokvium és 7 gyakorlati jegy jelzi, 
hogy a tant|rgyak sz|ma nem csekély, az órasz|m tant|rgyhoz mért |tlagos nagys|ga a 
szemin|riumok szerepét erősíti. A kor|bbi szakképzéseinkhez képest fontos v|ltoz|s az, 
hogy nincsenek szigorlatok, etalonvizsg|k. 
 
Az előző szakképzéseink korszerű tartalmait |tmentettük a szakir|nyba, sőt a szakdolgozat 
projektjét is a szakir|nyú képzés tartalmazza (4 kredit). Nem v|dolható a képzés azzal sem, 
hogy miniatűr méretben ismétli a művelődésszervező főiskolai képzés curriculum-
rendszereit, a tant|rgyak modulokba sűrített felépítményei nem csak a törzsképzés felé 
mutatnak affinit|st, hanem a kultúra medi|tor MA képzés ir|ny|ba is. 
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A kultúraközvetítés elmélete és története modul meghaladja, tov|bbépíti a törzsképzés 
művelődéstörténeti modulj|t, a szervezeti kommunik|ció modul pedig a t|rsadalomisme-
reti modulét. M|s szakir|nyban érdeklődők viszont nem kényszerülnek hallgatni a kor|b-
ban törzsképzésbe utalt tant|rgyakat, a speci|lis szakmai orient|ció szabads|g|t kín|lja a 
szakir|ny. A művészetelméleti és történeti tanulm|nyok megalapozz|k a szélesebb és mé-
lyebb tud|st adó egyetemi képzést, amely m|r médiumok művészeti közvetítő funkcióit is 
felt|rja, a kultur|lis szervezetek menedzsmentje modul pedig a kultúra és piac közös törvé-
nyeit vizsg|lja. A szakir|nyú képzés kreditjeinek egyharmad|t a közösség-fejlesztés modul-
ban lehet elnyerni, amely kisközösségek anim|ciój|t, a település és nagyobb téri rendszerek 
jogi- igazgat|si- fejlesztési feladatait t|rja fel, illetve sz|mos gyakorlatban megismerteti. 
 
Mind a törzsképzést, mind a szakir|nyú képzést t|mogatj|k a szabadon v|lasztható stúdi-
umok, amelyek sz|ma növelhető. A szakir|nyban tanulónak legal|bb öt stúdiumot / 10 
kredit tanulm|nyi egységet kötelező v|llalni a felkín|lt szabadon v|lasztható s|vban. Elma-
radnak a Bologna-tantervekben a szigorlatok, így a komplex minősítő vizsga csak a z|ró-
vizsga/|llamvizsga lesz, s úgy véljük, ez megnöveli a tanulm|nyokat lez|ró vizsg|n a buk|-
sok sz|m|t. 
 
Az intézményeknek megmaradt bizonyos autonómia-foka: a szakir|nyokat a hallgatói 
(megrendelői) igények és az oktatói kapacit|s figyelembe vételével alakíthatj|k ki, ugyan-
akkor a szabadon v|lasztható s|v is a képzés flexibilit|s|t, vonzóerejét, innov|ciój|t segíti, 
így összességében egyes képzések a szakalapító dokumentumhoz mérve 30 %-os eltérést is 
mutathatnak. 
 
Az egyetemi kultura medi|tor szak széles képzettségi körből v|laszthatja meg a hallgatóit. 
Egyrészt az andragógia alapszakot és b|rmely szakir|nyt eredményesen lez|ró hallgató 
léphet be a képzésbe, de a kor|bbi főiskolai művelődésszervező, a főiskolai közművelődési 
vagy főiskolai népművelés szakosok is egyetemi polg|rokk| v|lhatnak. A BA pedagógia és a 
pszichológia alapszakokat végzettek is részt vehetnek a kultura medi|tor MA képzésben, ha 
főiskolai fokon szereztek végzettséget, egyben a bölcsészképzési területen legal|bb 10 kre-
dit, a pedagógia-pszichológia képzési |g közös stúdiumainak 8 kreditjével, s a pedagógia és 
pszichológia területén tov|bbi 12 kredittel rendelkezik, illetve v|llalja, hogy az MA képzési 
program mellett külön megszerzi.  L|tszólag szigorúak az utóbbi feltételek, azonban a teljes 
kredit követelmény mindössze 30 egység, amely egyetlen szemeszter teljesítésének felel 
meg. A BA és MA között szűk csatorna nyílik a felvételre, a még meg sem alapított MA kultu-
r|lis medi|tor képzésbe a BA szinten tanulók sz|m|nak harmada juthat be tanulm|nyi 
eredmények és tov|bbi kritériumok alapj|n. 
 
Az andagógia alapszak és az abba  integr|lt művelődésszervező szakir|ny és a kultúra me-
di|tor MA szak között a képzés céljaiban, a képzésben részt vevő kompetencia-
hierarchi|j|ban és tartalmainak gazdags|g|ban, a  modulok rendszerében és a kurzusok 
tartalm|ban mérhetünk pozitív különbségeket .Ebben a 120 kreditet és 1200 kontakt ór|t 
mag|ba foglaló képzésben sincs m|r szigorlat, de szakir|ny is hi|nyzik. Ennek két oka van: 
részben hi|nyoznak a BA szintű képzésből leszűrhető tapasztalatok, részben pedig a korl|-
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tozott sz|mú MA hallgatói csoportot tov|bb osztva jelentősen dr|gulhat a képzés, a minősí-
tett oktatók kapacit|s|t fölöttébb megterheli. A BA művelődésszervező szakir|nyú és MA 
kultura medi|tor képzés egyes stúdiumaira adható kredit mennyiség eltéréseket mutat. A 
BA képzésben kisebb kredit értékű, órasz|mú, de több tant|rgy alkot egy-egy modult, a kul-
túra medi|torképzésben magasabbak a kredit értékek, kevesebb blokkban magasak a tan-
t|rgyak órasz|mai. A diplomadolgozati projekt két és félszer ér többet, mint a BA szinten 
megírt munka, ugyanakkor a diplomadolgozat terjedelmi követelménye csökkent. 
 
 
Az egyetemi képzésben nagyobb hangsúly esik az elméleti képzésre, mint a BA fokon, a 
gyakorlati jeggyel z|ródó kurzusok valój|ban nagymértékben ön|llóan (tutor|l|ssal) vég-
zett projektek. A t|rsadalomtudom|nyok, művészetelmélet modulban tanulók felkészül-
hetnek arra, hogy tapasztalt, nagy tud|sú professzorok, minősített oktatók kemény vizsg|in 
kell helyt|llniuk. Kultur|lis intézmények, v|llalkoz|sok és non-profit szervezetek mene-
dzselésének ismereteit kollokviumokon kérik sz|mon, de ugyanannyi idő jut a gyakorlatok-
ra is. A felnőttképzési menedzsment új szemléletet hozott a szak képzésébe, magyar és 
nemzetközi terek, médi|k, közösségek, a v|ltoztat|s módszertana andragógiai szempontú 
elemzése és fejlesztése |ll a modul középpontj|ban. A téri-t|rsadalmi kultur|lis fejlesztés  
modulj|ban a hallgatók felkészülnek az ön|lló kutató munk|ra, a kultur|lis tereket megis-
merve a kultur|lis fejlesztés  gyakorlat|t is el kell saj|títani. Először szerepel ön|lló modul-
ban és differenci|lt szakmai tananyagként a kisebbségi kultúr|k jogi, szociológiai, andragó-
giai, művelődéspolitikai, közösségfejlesztési tanulm|nyoz|sa. A szabadon v|lasztható stú-
diumok ebben a képzésben is nagy sz|mban vannak, s tov|bb bővülhetnek. A tant|rgyfej-
lesztés, az innov|ció igazi terepe a 12 kreditben és 180 kontakt ór|ban meghat|rozott sza-
badon v|lasztható s|v. 
 
Az andragógia alapszak és szakir|nyainak akkredit|l|sa megtörtént Magyarorsz|gon, v|r-
hatóan 2008-ban indulhat a kultúra medi|tor MA szak is: idehaza működik a képesítés ke-
retrendszere, a 16 képző hely kisebb képzési-tartalmi v|ltoztat|sokkal elkezdhette a kép-
zést. A rendszer kialakít|s|n|l sz|mos érdek, nézet ütközött, amelyeket konszenzusokkal 
sikerült feloldani. Előttünk van egy nagyobb feladat, az Európai Felsőoktat|si Térség hason-
ló szakképzést folytató intézményei között is ki kell alakítani a kredit |tviteli rendszert. Az 
European Credit Transfer System a normatív finanszíroz|s rendszerében nem alkalmazha-
tó, és fordítva: az ECTS a „voucher” szisztém|t képes alkalmazni, amelyben a mobil hallgató 
kredit pontokra osztja el és eltérő  intézményekben adja le a személyre szabott t|mogat|s 
vagy önerő összegét. Az ECTS, az Európai Képesítési Keretrendszer41 együttesen garant|l-
hatja a képesítések re|lis összehasonlít|s|t, valamint a piacképes tud|s és készség- kompe-
tenci|k pontosabb körvonalaz|s|val lehetővé tehetik a munkaerő piaci mobilit|st. 
 

                                                 
41

 2006. február 27-28-án Budapesten rendezte meg az Európai Bizottság Oktatási és Képzési Főigazgatósága az Euró-

pai Képesítési Keretrendszerről szóló konferenciáját. 
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