ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles andragógus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Andragogue
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező,
személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési
menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi
főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési).
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési
szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 16-22 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-55 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-45 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik
birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás
támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a
leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és
képesek oktatási–képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási
lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Felkészültek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében,
- a felnőttképzés gazdasági, politikai és etikai vonatkozásait,
- a felnőttképzés elméletét és módszertanát,
- a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméleteket,
- a felnőttképzés speciális célcsoportjait és a velük való foglalkozás különleges eljárásait,
- a felnőttképzés területén szerzett tapasztalataik rendszerezésének eljárásait,
- az andragógia kutatásmódszertanát,
- az andragógia területén folyó aktuális kutatásokat,
- a legfontosabb tudományos munkákat,
- az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumait és stratégiáját,
- a különböző nemzetközi felnőttképzési rendszereket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az andragógia új és összetett problémáival,
- a felnőttképzésben társadalmi, politikai, gazdasági döntések előkészítésére,
- következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni,
- önálló tudományos munkák létrehozására,
- az andragógia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-források
felkutatására, a társtudományok eredményeinek értelmezésére és felhasználására,
- új információk gyűjtésére, a felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására,
- eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel kapcsolatos speciális
problémák megoldásához,
- felnőttképzések és képző intézmények menedzselésére,
- a felnőttképzésben adekvát célok megfogalmazására,
- a célok elérését szolgáló andragógiai folyamatok megtervezésére és kivitelezésére,
- teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére,
- önműveléssel és folyamatos önfejlesztéssel ismereteik magasabb szintre emelésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- alkalmazkodóképesség,
- előítélet-mentesség,
- empátia,
- tolerancia,
- rugalmasság,
- objektivitás,
- személyes felelősségvállalás,
- a csoportvezetés, moderálás, animálás, mentorálás képessége,
- összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben döntéshozatali képesség,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó
ismeretkörök: legalább 16-22 kredit
az andragógia közgazdaságtani, politológiai és jogi aspektusai (6-10 kredit), az andragógia
filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, tudományelméleti és etikai kérdései (5-6 kredit),
kutatás a felnőttoktatásban (statisztikai elemzések) 5-6 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-55 kredit
andragógiai elméletek (gazdasági, humán erőforrás-fejlesztési, tanuláselméleti, kommunikációs
aspektusok) (9-12kredit), a felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája (5-7 kredit),
pályaorientáció-pályakorrekció (5-7 kredit), felnőttképzési curriculum-tervezés, kompetenciaalapú és moduláris képzések fejlesztése (6-8 kredit), a felnőttoktatás didaktikája és módszertana
(tanítási, tanulási módszerek, ICT, teljesítményértékelés, APL, APEL) (10-14 kredit), a képzés
értékelése, minőségfejlesztése (5-7 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 42-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 32-45 kredit
szociálandragógia (a felnőttképzés speciális célcsoportjai) (10-14 kredit), a felnőttoktatás
menedzsmentje (felnőttképzési intézmények vezetése és irányítása, projektmenedzsment) (6-8
kredit), andragógiai kompetenciák (moderálás, csoportvezetés, mentorálás, animálás) fejlesztése
(10-14 kredit), európai dimenzió a felnőttoktatásban, felnőttoktatási rendszerek (6-9 kredit);
diplomamunka: 10 kredit.

9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből
- 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatörténet,
társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.
A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

