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A kutatás bemutatása:

• Időpontja: 2020-2021-es tanév

• Résztvevői: Debreceni Egyetem, Kodolányi János 
Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és az SZTE hallgatói

• Résztvevők száma:114 hallgató

• A kutatás módszere: online kérdőív

• A kutatás célja: Annak vizsgálata, milyen 
kompetenciákkal rendelkeznek a kulturális mediátor, 
közösségszervező szakos hallgatók.

• A hallgatók jövőképének  a vizsgálata



A vizsgált kompetenciacsoportok:

1. Általános és kulcskompetenciák

2. Szociális kompetenciák

3. Munkaértékek

4. Szakmai kompetenciák

5. Innovatív kompetenciák

6. Általános és kulcskompetenciák

-Idegen nyelv ismerete

- IKT ismeretek, digitális kompetenciák



A résztvevők nemek szerinti
megoszlása:



102 fő (89,4%)

12 fő (10,6%)

Nő

Férfi



A hallgatók megoszlása a 4 
egyetem között:



37 fő (32,45%)

28 fő (24,56%)

19 fő (16,66%)

30 fő (26,23%)

Debreceni Egyetem

Kodolányi János Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar



VI. Általános és 
kulcskompetenciák:

Idegen nyelv ismerete

Rendelkezik-e nyelvvizsgával a 
hallgató?



101 fő gd(88,6%)

13 fő
(11,4%)

Rendelkezik nyelvvizsgával

Nem rendelkezik nyelvvizsgával



A munka világához kapcsolódó kérdések:

1. A  Hallgatók motivációi? Miért jelentkezett a 
szakra? 

2. Eddigi tanulmányai során milyen 
kompetenciákra, tudástartalmakra tett szert?

3. Rendelkezik-e egyéb végzettségekkel, 
kompetenciákkal?

4. Ezeket tudja- e alkalmazni a közművelődési 
munkában?

5. Mi a pálya? A hallgatók elhelyezkedési tervei?



Miért jelentkezett a képzésre?



23 fő (20%)

29 fő (26%)
33 fő (30%)

25 fő (22%)

A kötelezően előírt szakképesítés
megszerzése és szakmai fejlődés
érdekében

Érdekli a rendezvényszervezés

Emberekkel szeretne foglalkozni

Piacképesnek találja ezt a szakmát



Rendelkezik-e közösségekkel 
kapcsolatos tapasztalattal?



99 fő (89%)

12 fő (11%)

Igen, rendelkezik

Nem rendelkezik



Milyen közművelődési 
tapasztalattal rendelkezik?



16%

23%

42%

19%
nincsen

jelenleg is a területen
dolgozik

gyakorlat, diákmunka, IKSZ

látogató, résztvevő



Tanulmányai megkezdése előtt milyen elképzelései, 
elvárásai voltak a szakon elsajátítható ismeretekkel 

kapcsolatban?

Mit gondolt, mi az , amit biztosan 
tudni fog a képzés végére?



26 fő (26%)

24 fő (24%)

20 fő (20%)

13 fő (13%)

9 fő
(9%)

4 fő 
(4%) 4 fő

(4%)

Gyakorlati tudás megszerzése

Rendezvényszervezési ismeretek
elsajátítása

Egyéb elképzelések

Közösségekkel történő
kommunikáció elsajátítása

Új információk megszerzése,
kapcsolati tőke

HR tanulmányok

Nem voltak elképzelései



Hallgatói vélemények:

• „ Elvárásom volt, hogy a szak naprakész alaptudással  
lásson el a közgyűjteményi és közművelődési 
munkával kapcsolatban.”

• „A szak elvégzésével beható ismereteket szerezzek a 
kultúra és rendezvénymenedzsment területén.”

• „ Az innovációs készség fejlesztése és a szakterületi 
jogi, technikai háttér fejlesztése.”

• „ Azt gondoltam, aktuális, friss, újításokat tartalmazó 
módszereket lesz módom megismerni. Ennél azonban 
jóval többet kaptam, nemcsak az oktatóktól, hanem 
egymástól is sokat tanultunk.”



Mely 3 kompetencia elengedhetetlen Ön szerint a 
közösségszervező munkához?

1. Kommunikációs készség- 52 fő

2. Informatikai tudás- 24 fő

3. Jó problémamegoldó képesség- 21 fő

4. Jó szervezőkészség- 20 fő

5. Idegennyelvtudás-17 fő

6. Kreativitás-14 fő

7. Jogi ismeretek- 9 fő

8. Empátia- 8 fő

9. Türelem- 8 fő

10. Rugalmasság- 7 fő



Rendelkezik-e egyéb 
szakképesítéssel?

Véleménye szerint e képesítését 

tudja –e alkalmazni a közművelődési 
munkában?



14 fő (21,21%)

52 fő (78,79%)

Nem rendelkezem Rendelkezem és a közművelődési munka során tudom is alkalmazni



A hallgatók egyéb- alkalmazható 
szakképesítései:

• pedagógus,

• közgazdász,

• szociális munkás,

• bölcsész,

• pályázatíró, 

• turisztikai értékesítő,

• E-tanácsadó, 

• közösségi szolgáltató,

• ruhaipari modellező technikus,



Pálya-e a közművelődés?

A hallgatók milyen területen képzelik 
el az elhelyezkedésüket?



38 fő (40%)

20 fő (21%)

13 fő (14%)

11 fő (12%)

7 fő (7%) 5 fő 
(5%)

Közművelődési intényben, kulturális központban dolgozik vagy ott szeretne a későbbiekben dolgozni

Rendezvényszervező cégnél szeretne elhelyezkedni

Egyéb munkahelyen szeretne elhelyezkedni

HR irányban szeretne elhelyezkedni

Még nem rendelkezik a jövőre vonatkozó konkrét elképzeléssel

Nem ilyen területen szeretne elhelyezkedni



A hallgatók ( 82 fő) jövőképe:

• Közművelődési intézményrendszerben:

38 fő - 40%

• Rendezvényszervező cégnél- 20 fő  ( 21 %)

• Egyéb munkahelyen- 13fő (14 %)

• HR területen- 11 fő ( 12 %)

A hallgatók rendelkeznek, a szakmai gyakorlat 
során megszerzett előzetes ismeretekkel.



A kutatás folytatása:

• A 4 egyetem-a 2021/ 2022-es tanévben végző 
minden közösségszervező és kulturális 
mediátor szakos hallgatója körében újra 
elvégzem  a kicsit átalakított  vizsgálatot.

• Kb. 120 fő végzős hallgató véleményét 
tudhatjuk meg a kutatásból.



Köszönöm a figyelmet!


