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TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT
szakirányú továbbképzési szak

A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik. A
nagyvárosi térségek fejlesztési problémáinak megoldása mellett szükségesnek mutatkozik a
város és a vidék kapcsolatának újraértelmezése, összehangolt stratégiák mentén történő
fenntartható módon történő fejlesztése. Ezen tények felismerését az egyre szaporodó európai
integrációs és hazai kapcsolódó stratégiák és programok is alátámasztják. E stratégiák és a
megvalósításukat elősegítő programok kidolgozása egyaránt igényt támasztanak felkészült
szakemberekre.
A jelenlegi oktatási-képzési struktúra kiegészítését célozza hiánypótló jelleggel a Településés területfejlesztési menedzsment szakirányú továbbképzés, amelynek bemeneti körét a lehető
legszélesebbre tártuk. Ennek oka, hogy a település- és területfejlesztés számos problémaköre
multi- vagy interdiszciplináris megközelítést követel, így a például mérnöki, avagy a
természet- vagy társadalomtudományok területéről érkező hallgatók további szakirányú
képzésével holisztikus megközelítés és problémamegoldás válik lehetővé. Mindemellett
legalább ennyire fontos a már működő, dolgozó gazdasági szakemberek település- és
területfejlesztési szakirányban történő továbbképzése, hiszen a jelenlegi képzési struktúrában
a gazdaságtudományok területén elérhető alapképzési paletta nem nyújt megfelelő felkészítést
a fenti feladatokhoz.
A település- és területfejlesztési menedzsment olyan szakemberek képzését célozza, akik
átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában sikeresen
kapcsolódhatnak be a térségi és helyi stratégiaalkotásba, a fejlesztési programok
kidolgozásába, végrehajtásába és ellenőrzésébe. Ehhez szerteágazó ismeretanyagot
sajátíthatnak el a képzés során – többek között – az általános és regionális gazdaságtan, az
európai uniós ismeretek, a helyi és önkormányzati fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a
vidékfejlesztés területéről, a marketing, a turizmus, az innováció és a pályázatírás és
projektmenedzsment területéről.
A megszerzett ismeretek birtokában fontos tagjai lehetnek bármely teamnek, amely településés területfejlesztés rendszeréhez kapcsolódik. Betölthetnek referens, szakértő és tanácsadó
pozíciót önkormányzatoknál, önkormányzati tömörüléseknél, de akár a minisztériumokban is,
pályázatíró- és projektmenedzseri feladatokat láthatnak el állami és magán szervezeteknél,
szakmai tömörüléseknél.

A KÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A szak elnevezése:
Település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú továbbképzési szak

Képzés helye:
Pécs (székhely)
___________________________________________________________________________
A szakképzettség oklevélen történő megnevezése:
település- és területfejlesztési menedzser
___________________________________________________________________________
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok képzési terület
___________________________________________________________________________
A szakirányú továbbképzésre való felvétel előfeltételei:
A szakirányú továbbképzésre bármely alapszakot végzett szakemberek jelentkezhetnek, akik
oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.
___________________________________________________________________________
A képzési idő:
2 félév
___________________________________________________________________________
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:







területi és települési stratégiák kidolgozása és végrehajtása,
általános gazdasági és fejlődésgazdaságtani ismeretek,
EU-s és hazai regionális és szakpolitikai ismeretek,
projektfinanszírozás, projekttervezési és -menedzsment ismeretek,
marketing ismeretek,
helyi és önkormányzati fejlesztés.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
Tudáselemek:


a komplex tervezési, települési és regionális fejlesztési programok összeállításának
elvei és gyakorlata,
 az európai, valamint területi és települési integrációval együtt járó feladatok.
Ismeretek:
A település- és területfejlesztési menedzser rendelkezik






településtervezési és helyi fejlesztési ismeretekkel,
agrár-, környezet- és energiapolitikai ismeretekkel,
vállalkozásfejlesztési ismeretekkel,
pályázatírási és projektmenedzsment ismeretekkel,
turisztikai és marketing ismeretekkel.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:
alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára
problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság.

egyaránt,

jó

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak vizsgálatára,
 irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozását és
végrehajtását.
A program a következő munkakörök betöltéséhez járul hozzá:
A település- és területfejlesztés rendszerének bármely szintjében érdekelt köz- és
magánszférában tevékenykedő intézményeknél, szervezeteknél előforduló pozíciók széles
köre sikeresen végezhető a szakirányú továbbképzés elvégzését követően. A teljesség
igénye nélkül tehát az önkormányzati, regionális és minisztériumi szinteken
megpályázható referens, szakértő és tanácsadó pozíciók, a pályázatíró- és
projektmenedzser cégek pályázatíró és pályázati menedzser munkatársi helyei, de

tevékenykedhetnek specializált szakmai szervezeteknél (regionális
kamarák) és tömörüléseknél is a fentiekhez hasonló beosztásban.

ügynökségek,

A képzés célja:
A képzés célja olyan település- és területfejlesztési menedzser szakemberek képzése, akik
képesek a szakterülettel összefüggésben jelentkező komplex fejlesztési igények és problémák
átfogó menedzsmentjére a stratégiai tervezés korai szakaszától egészen a részletes
programmegvalósítás és ellenőrzés fázisáig. Az átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek
segítségével a szakirányú továbbképzést elvégző település- és területfejlesztési menedzserek
képesek lesznek hozzájárulni egy település vagy egy nagyobb térség hosszú távú fejlődésének
előmozdításához az ennek elérésére hivatott csoportok tagjaiként.

I. félév

Számonkérés

Kredit

Óraszám

Tantárgy

Modul

Félév

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA

Regionális gazdaságtan

M

12

4

k

Az Európai Unió
strukturális és regionális
politikája

M

12

4

k

Fejlődésgazdaságtan

M

12

4

k

Területi elemzések

M

8

2

f

Az európai integráció és az
intézményrendszer

EU

12

4

k

Vállalkozásfejlesztés az
Európai Unióban és
Magyarországon

EU

12

4

k

Regionális és
településmarketing

Reg

8

2

f

Önkormányzatok
gazdálkodása

Reg

12

4

k

Vidékfejlesztés

Reg

8

2

f

Projektek pénzügyi
tervezése és menedzselése

Reg

II. félév

Összesen:

8

2

104

32

f

Regionális innováció és
innováció menedzsment

M

12

4

k

Térinformatika

M

8

2

f

Környezeti politika az
Európai Unióban és
Magyarországon

EU

12

4

k

Agrárpolitika az Európai
Unióban és Magyarországon

EU

12

4

k

Energiapolitika az Európai
Unióban és Magyarországon

EU

12

4

k

Regionális tervezési
esettanulmányok

Reg

8

2

f

Turizmus és a helyi
fejlesztés

Reg

12

4

k

A helyi és térségi fejlesztés
elmélete és gyakorlata

Reg

8

2

f

Településtervezés

Reg

8

2

f

Szakdolgozat

SZD

0

0

f

Összesen:

92

28

Mindösszesen:

196

60

