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Az Eötvös József Főiskola
(6500 Baja, Szegedi út 2.) és a
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus
(1011 Budapest Corvin tér 8.),
akkreditált, (másoddiplomát adó)
szakirányú továbbképzéseket hirdet

nem hivatásos művészeti csoport(ok) vezetője ké-
pesítésre,

2009 szeptemberétől a jelentkezések függvényében 
több helyszínen.

Jelentkezési határidő:
2009. június 30.

A képzés célja:
olyan szakemberek továbbképzése, akik jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező nem hivatásos művészeti cso-
portok, körök, társaságok szakszerű alapításához, 
szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez. Egy-
szersmind a kreativitás kibontakozására legalkal-
masabb közösségi művelődés és egyéni alkotások 
menedzseléséhez, valamint a korízlés megértésé-
hez, pozitív befolyásolásához.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
– Nem hivatásos képző- és iparművészeti csoport 
művészeti vezetője.
(Eng.sz.: OH FRKP/1863-13/2007)
– Nem hivatásos színjátszó csoport művészeti ve-
zetője.
(Eng.sz.: OH FRKP/1863-14/2007)
– Nem hivatásos fotó-, fi lm és videó alkotó csoport 
művészeti vezetője.
(Eng.sz.: OH FRKP/1863-15/2007)
– Nem hivatásos népdalkör csoport művészeti veze-
tője.1

(Eng.sz.: OH FRKP/1863-16/2007)

1 Népdalkör vezető csak Budapesten a Hagyományok 
Házában szerveződik.

– Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti veze-
tője.
(Eng.sz.: OH FRKP/1863-17/2007)
– Nem hivatásos társas- és moderntánc csoport mű-
vészeti vezetője.
(Eng.sz.: OH FRKP/1863-18/2007)

A szakirányú továbbképzés képzési területei:
pedagógusképzés, pedagógia és társadalomtudo-
mány

A felvétel feltételei:
Alapképzésben (Bsc), illetve főiskolai képzésben 
szerzett: óvodapedagógusi, tanítói, népművelői, 
művelődésszervezői, andragógiai, informatikus-
könyvtárosi végzettség, szakképzettség. Előnynek 
számít valamilyen öntevékeny csoportban tagként, 
vagy vezetőként szerzett tapasztalat, kiállításokon, 
szemléken, minősítő versenyeken elért eredmény.

Jelentkezni:
Jelentkezési lapon lehet, mely letölthető a www.ejf.
hu,, a www.mmi.hu honlapokról és igényelhető a 
képzési helyszíneken

A képzés időtartama:
Négy szemeszter, levelező tagozaton, félévenként át-
lagában 120 tanóra (kötelező és választható tantár-
gyakból), havonta 2-3 konzultációs nap során, és 
minimum 2500 munkaóra, mely magában foglalja 
a hivatásos művészeti műhelyekben, alkotóköri 
táborokban, közgyűjteményekben szervezendő 
hospitálásokat, gyakorlati oktatást valamint a házi 
dolgozatok, forráskutatások és -elemzések, otthoni 
kreatív feladatok, és a diplomadolgozat elkészíté-
sére fordított időt is.

Képzési díj:
az egyes helyszíneken és a választott szaktól füg-
gően változó

Budapesten 120.000 Ft/félév, vidéken 95-105.000 Ft/
félév, amely tartalmazza az elméleti és gyakorlati 
képzés, a hallgatói jog és diploma-kiállítás költsé-
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geit, a vizsgadíjakat, és az egyéb dologi kiadáso-
kat. A képzésben résztvevő tanárok elismert hazai 
és nemzetközi tekintéllyel, tudományos fokozattal, 
rendelkeznek, hivatásuk kiválóságai

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek 
száma:
120 kredit

Elhelyezkedési lehetőségek:
a felsorolt művészeti csoportokban vezetőként, 
alapfokú művészeti iskolákban tanárként, hivatá-
sos művészeti műhelyekben szakemberként.

További információk:

A képzés országos koordinátora, képzésvezető:
dr. Utry Attila, ny. főiskolai docens
tel.: 06-30/655-0253. e-mail: ikona@t-online.hu

Képzésszervezés:
Baján (valamennyi szakra lehet jelentkezni):
Pálmai Judit,

e-mail: palmai.judit@ejf.hu 
tel.: 06-79-524-624

Budapesten (népdalkör csoport művészeti vezetője):
Sándor Ildikó Phd.
e-mail: sandor.ildiko@hagyomanyokhaza.hu
tel.:06-1225-6049

Miskolcon (társas- és moderntánc csoport művészeti 
vezetője):
Csóka Edit,
e-mail: ifi haz@chello.hu
tel.: 06-46-412-508

Debrecenben (bábjátszó csoport művészeti vezetője):
Dallos Nagy Gabriella,
e-mail: dallosgabi@citromail.hu
tel.: 06-52-413-939

A további szakirányok indításáról érdeklődni le-
het: MMIKL, Művészeti Programok Főosztály, tel.: 
(+36-1) 225-6029, e-mail: zadorij@mmikl.hu; vagy 
kérjen felvilágosítást a képzésvezetőtől.


