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Közgazdaságtudományi Kar

KREATÍV IPARI SZAKEMBER
szakirányú továbbképzési szak
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Napjainkban a vállalatok, vállalkozások, illetve a munkaerőpiac részéről egyre jelentősebb igény
mutatkozik olyan multifunkcionális szakemberek alkalmazása iránt, akik több szakterületet is jól
ismernek, ezért szemléletmódjuk nem egysíkú. Ezt az igényt a gazdasági válság csak fokozta, és e
kihívásra jó válaszlehetőség egy teljesen újszerű, de egyre nagyobb jelentőségű, és kiemelkedő
hozzáadott értékkel rendelkező iparág, a kreatív ipar innovatív szemléletmódjának beépítése a
felsőoktatásba egy szakirányú továbbképzés segítségével.
A képzés célja tehát a kreatív iparág területein vagy vállalatvezetésben dolgozó illetve saját
vállalkozásukban tevékenykedő szakemberek kreatív ipari területre vonatkozó ismeretekkel való
felruházása, amely megkönnyíti a hatékony döntéshozatalt és az innovatív fejlesztést. A képzés
elősegíti a hazai gazdaság szempontjából leginkább meghatározó kis- és középvállalatok
folyamatos növekedési lehetőségeinek feltérképezését és az ehhez kapcsolódó stratégiai tervezést
valamint menedzselést.
A képzés arra törekszik, hogy a gazdasági vállalkozások tekintetében olyan multifunkcionális
szakembereket képezzen, akik képesek a kreatív ipari modelleket, stratégiaalkotási eljárásokat,
folyamatokat megfelelő módon értelmezni, ezeket a gyakorlatban összefüggéseikben átlátni,
komplex módon kezelni annak módszertani eszközeivel együtt. Ennek segítségével, a képzést
sikeresen elvégzők a vállalatirányítási vagy -menedzselési tevékenységük során felmerülő
problémák megoldásának tekintetében a hatékony, gyors és megalapozott döntéseket tudnak
hozni.
A képzés lehetőséget teremt arra, hogy mind a kreatív ipar területén, mind más szektorban
dolgozó közgazdászok olyan ismeretekhez jussanak, amelyeket egyébként csak különböző
képzéseken, illetve a gyakorlatban csak hosszú idő alatt, különböző munkakörök betöltésével
sajátíthatnának el.
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A KÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
„Kreatív ipari szakember” szakirányú továbbképzési szak
Képzés helye:
Pécs (székhely)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Kreatív ipari szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok
A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:
Gazdaságtudományok képzési területen bármelyik alapszakon szerzett végzettség, valamint
művészeti, informatikai vagy műszaki szakon szerzett végzettség
A képzési idő:
2 tanulmányi félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit
A képzés célja
A képzés célja, hogy a gazdasági élet különböző területein dolgozó közgazdászok, - továbbá a
művészeti, informatikai, és műszaki végzettségű szakemberek számára biztosítsa az
alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon kreatív ipari ismeretek továbbképzés formájában
történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyan, innovatívan és proaktívan fejleszthetik
vállalkozói vagy alkalmazotti tevékenységüket.
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A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
Általános kompetencia:

o a kulturális kreatív ipar valamint az üzleti gondolkodás fontosabb részterületein
megszerzett ismereteik birtokában a kreatív vállalkozások indítását és életben maradását,
fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítása
o kreatív emberi erőforrások, illetve szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítása
o kreatív ipari innováció-menedzsment képességek kialakítása és hatékony alkalmazása
Szakmai kompetencia: a képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában,
a Kreatív Ipari Klaszter támogatásával megismerik:

o a nemzetközi és hazai kreatív ipar fő tendenciáit
o a szakemberek megismerik és használni tudják az kreatív ipar innovációs modelljeit és az
üzleti tervezés specializációját, a technológia transzfer vonatkozó folyamatait
o ismerik a kulturális kreatív ipar hazai és külföldi szerkezetét, intézményrendszereit és
nagyobb hálózatait, valamint az együttműködési formákat
o az alapszintű szerzői jogi és iparjogi tanulmányaiknak köszönhetően hatékonyan és
eredményesen kezelik a vonatkozó szituációkat
o ismerik a kreatív iparfejlesztési rendszerét, a kapcsolódó hazai és Európai Uniós
szakpolitikákat és támogatási rendszereket és ezt a mindennapokban hatékonyan
hasznosítják
o új, progresszív szemlélet alakul ki a tudásintenzív kreatív ipari tevékenységek
menedzselésével valamint a bennük rejlő gazdasági potenciál kihasználásával
kapcsolatosan
A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett szakemberek részére a
szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vállalkozói, vezetői tevékenységükhöz) igazodó
meghatározott körű

o szaktudást, többlet-szakértelmet biztosít a képzés
o a kreatív ipar fogalomrendszerét, definícióit, szerkezetét megismerve olyan alapvető
szakismeretet szereznek a szakemberek, amely segíti egy újszerű szemléletmód
kialakítását és annak hatékony alkalmazását az innováció-menedzsmenten, tudás- és
technológia-transzferen keresztül
o a hazai és nemzetközi iparági trendek, modellek ismerete és alkalmazása hatékonyan
támogatja a vállalat szakmai és szervezeti felfrissítését valamint hatékony stratégiai
tervezésre irányuló tevékenységeit
A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:
A gazdasági alapszakok oktatásához képest a képzés olyan adottságok birtokába juttatja a
hallgatókat, amely lehetővé teszi

o a hagyományos gazdasági szemlélet és a kreatív ipar egyes területei közti összefüggések
felismerését, és a benne rejlő növekedési lehetőségek feltárását
o a szervezeti struktúra, szakmai döntéshozatal tervezésében, felülvizsgálatában való
részvételt
o a kreatív ipar területén felmerült gazdasági tevékenységhez kapcsolódó problémák
felismerését és innovatív megoldásának képességét
o a nemzetközi tárgyalási és kommunikációs képességek fejlesztését
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o a magas hozzáadott értékű és/vagy művészi termékek, szolgáltatások menedzsmentjének
kialakítását és hatékony alkalmazását
o szakterület aktuális ismeretei és a vonatozó számítások, kalkulációk elvégzését és
alkalmazását
o kreatív ipari projektek generálását és kivitelezését
o innovatív látásmód alkalmazását a mindennapi munkafolyamatok terén
o fenntartható és hatékony vállalkozásirányítást
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

o az érintett képzési területeken valamennyi a képzésben résztvevő szakember
hasznosíthatja
o a megszerzett szaktudást más munkaköri (vezetői) feladatai ellátása során,
o szakmai előmenetelében kreatív ipari vállalkozásoknál, intézményeknél,
o illetve a kreatív ipari vállalkozói tevékenységében.
o a menedzserek a fenti területek jobb megértéséhez, köztük lévő kapcsolat átlátásához,
komplexebb szemléletmód elsajátításához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget.
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A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA
Óraszám

Számonkérés

Kredit

Módszertani alapismeretek

20

félévközi

6

Kreatív ipari ismeretek

16

kollokvium

5

Vállalati gazdaságtan

16

kollokvium

5

Innovációmenedzsment

20

kollokvium

6

Tudásmenedzsment

16

kollokvium

5

Összesen

98

I.

félév

Óraszám

Számonkérés

Kredit

Nemzetközi üzleti kommunikáció

20

kollokvium

6

Pályázati és projektmenedzsment

20

kollokvium

6

Üzleti modellek a kreatív iparban

16

kollokvium

5

Innovatív vállalkozásirányítás

16

kollokvium

5

Iparjogvédelem és technológiatranszfer

16

félévközi

5

II.

félév

27

Szakdolgozat

6

Összesen

98

33

Mindösszesen

196

60

A kreditértékek meghatározása során figyelembe vett tényező, hogy a félévközi teljesítéssel
záródó tárgyak esetében a hallgatók részéről jelentősebb otthoni, tantermen kívüli munka elvárt a
különböző elemzések, beszámolók készítése miatt. E jelentősebb tantermen kívüli munka
indokolja, hogy a félévközi teljesítéssel záródó tárgyak kreditértéke magasabb a kollokviummal
teljesítendő tárgyakénál. A szakdolgozat kreditértéke hasonló megfontolás alapján került
meghatározásra, azzal az eltéréssel, hogy a hallgatók ez esetben a második félév során a
konzulenssel együtt működve folyamatosan végzik e tevékenységüket.
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