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A Kodolányi János Egyetem 
közösségszervezés szakja

A  közösségszervezés alapszak 
a Kodolányi János Egyetem szak-
szerkezetébe szervesen illeszkedő, 
több oktatott tudományterületet is 
érintő interdiszciplináris, az egye-
temen belül képzési és kutatási 
előzményekkel és szakmai kapcso-
latrendszerrel rendelkező képzési 
program. A  szak és elődszakjai a 
KJE bölcsészettudományi képzési 
portfóliójának meghatározó ele-
mét képezik. A szak a KJE esetében 
mindig is fontos szak volt, kiemelt 
szerepet játszott a minőségköz-
pontú gondolkodás kialakításában; 
a  képzésen az országban elsőként 
vezettük be a könyvtárakat és a 
művelődési intézményeket érintő 
minőségmenedzsment tárgy ok-
tatását. A  szaknak úttörő szerepe 
volt a projektalapú gondolkodás, 
a  vállalkozási és menedzsment 
kompetenciák bölcsész szakok ese-
tében történő kialakításában, meg-
felelően reflektált a rendezvényme-
nedzsment, a  kulturális turizmus-
menedzsment üzletágakra. A  sza-
kot nappali és levelező tagozaton 
is el tudtuk indítani, mindhárom 
szakirányon.

Hallgatóink összetételét vizs-
gálva elmondható, hogy a képzést 
elsősorban a jó tanulmányi ered-
ménnyel rendelkezők keresik. Ezt 
alátámasztják a felvettek felvételi 
eredményei, hiszen a ponthatárok 
ebben a felvételi eljárásban 286-

384 pont között alakultak. A  rész-
idős (levelező) munkarendben 
magas a már felsőfokú oklevéllel a 
képzésbe belépők száma, valamint 
a 2005 előtt érettségizettek száma 
is. A  levelező tagozatos hallgatók 
körében jellemzően a szakmában 
dolgozók választották a szakot. 
Hallgatóink közül a legtöbben Fej-
ér megyéből, Budapestről, Pest 
megyéből, Békés megyéből, Veszp-
rém megyéből érkeztek a KJE-re. 
A közösségszervezés szakra is igaz, 
hogy a felvett hallgatók között 
többségben vannak a nők: egyete-
münk közösségszervezés szakos 
hallgatóinak 83,4%-a nő, a  férfiak 
aránya a szakon 16,6%. A  szakon 
a képzés 2017-ben indult meg, 
a  hallgatói létszám folyamatosan 
nő, azonban a szak ennek ellenére 
kis szakként szerepel az egyetem 
képzési kínálatában.

A  KJE közösségszervezés kép-
zése, a  szűk szaki KKK-n túl meg-
felel a bölcsészettudományi terület 
átfogó képesítési keretrendsze-
rének is, amelyet kiegészítettünk 
az ún. PIQ & Lead szakmai kom-
petenciákkal. A  KJE PIQ & Lead 
képzési keretrendszere nemzetközi 
szinten elismert, díjazott képzési 
modell, amelyet a Magyar Akkre-
ditációs Bizottság az év Nemzetkö-
zi Minőség-Innováció Díja 2014-
ben globális elismerését kapta meg. 
A  program bevezetésének célja az 

volt, hogy a hallgatók képzését a 21. 
századi foglalkoztatási igényekhez 
igazítsuk. A  képzési keretrendszer 
átfogó hallgatói szolgáltatásokat 
nyújt. Az értelmiségi lét általános 
kompetenciáinak fejlesztése mel-
lett mintatanterv szintjén tartal-
mazza a kulturális és rekreációs 
szabadidős tevékenységeket, va-
lamint mentori hátteret biztosít a 
hallgatói életút támogatásához.

A  KJE közösségszervezés kép-
zésében tartalmilag jelen van az 
általános szakterületi tantárgyak 
oktatásán belül a kapcsolódó kuta-
tások eredményeinek bemutatása 
is. A  társadalomfejlesztés célki-
tűzései a szak céljában, a  legtöbb 
szakmai törzstárgy és szakirányos 
tárgy tematikájában, a  szakmai 
gyakorlatok összeállításában és a 
szakirányok megfogalmazott célki-
tűzésében is megjelennek.

A  tanszék kiemelt figyelmet 
fordít a területhez tartozó hazai 
és intézményközi kapcsolatok fej-
lesztésére, a stratégiai partnerségek 
kialakítására (Nemzeti Művelődési 
Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapesti Fesztivál és Turisztikai 
Központ, József Attila Művelő-
dési Központ, Nexon Kft., Művé-
szetek Völgye, Somló Hangja, UP 
Event, SZIGET, VOLT, BALATON 
SOUND, FEZEN, Nyeregszemle 
fesztiválok stb.), és a partnerség-
re épülő gyakornoki programok 
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rendszerbe állítására, amelynek 
célja, hogy a hallgatók a graduális 
képzés keretén belül az elméleti is-
meretek magas szintű elsajátítása 
mellett tegyenek szert olyan gya-
korlati tapasztalatokra, amelyek 
segítik őket a tanulmányaik utáni 
munkavállalásban, és az eredmé-
nyes szakmai karrier megalapo-
zásában. A  szakmai gyakorlatok 
irányítottak, a  hallgatók szakma-
ilag megalapozott megfigyelési 
szempontok birtokában érkeznek 
a gyakorlatra, a  gyakorlat doku-
mentálása szabályozott. A szakmai 
gyakorlat időtartama alatt a hall-
gatók portfoliót készítenek, amely-
nek szempontrendszere a képzés 
megkezdésekor nyilvánossá válik. 
A  portfolió elemeire támaszkod-
nak a képzés zárásakor a záróvizs-
ga kérdései. A szakmai gyakorlatot 
hallgatóink minden félévben más 
helyszínen végzik, így lehetőség 
van szélesebb spektrumban bete-
kintést nyerni a szakma világába. 
A  szakmai gyakorlat során a hall-
gatók a vezető oktató irányítása és 
felügyelete mellett bekapcsolódnak 
az adott intézmény tevékenységé-
be is. A stratégiai partnerség azon-
ban nem korlátozódik a szakmai 
gyakorlatok szervezésére, hanem a 
kooperatív oktatás keretében part-
nereink részt vesznek az oktatás-
ban, a mintatantervek és tantárgyi 
tematikák fejlesztésében, kutatási 
együttműködést jelentenek, vala-
mint közös szakmai rendezvénye-
ket is szervezünk.

A  KJE közösségszervezés kép-
zése a szakmai tudás központi ele-
mének tekinti a közösségszervező 
szakember kutatási képességének 
fejlesztését, az olvasási képesség 
erősítését, referálását, a  szakmai 
vitaképességet, és az elméletek al-
kalmazását a napi gyakorlatban. 
Mindez kiegészül a kutatási pro-
jektekben való részvétellel, vala-
mint a szakmai konferenciák szer-
vezése, illetve azokon való hallgatói 
részvétel is a közösségszervezés 
képzés része.

A  szak nappali tagozatos hall-
gatói folyamatosan vesznek részt 
Erasmus mobilitásban. A  minta-
tanterv ennek lehetőségét bizto-
sítja, és a tanszék a külföldi tanul-
mányokat támogatja. A  külföldön 
élő hallgatóink képzésben való 
részvételét az egyéni tanrend segíti. 
Az egyéni tanrend online konzultá-
cióval támogatja a külföldön élő, és 
tanulmányait folytató hallgatókat. 
Ez az igény elsősorban levelező ta-
gozatos hallgatóink részéről jelent-
kezik.

Összefoglalva, a  KJE közösség-
szervezés szakja a foglalkozásra 
való alkalmassá tétel nézőpont-
jából kiindulva kutató, organikus 
értelmiségieket kíván képezni, akik 
képesek társadalmi változások el-
érésére, és az európai kontextus-
ban dolgozni, képesek eltérő poli-
tikai kontextusban szakmai célokat 
realizálni, a  szakma fejlődéséhez 
hozzájárulni. A  képzési program 
tudás- és ismeretanyaga megfelel 
a generalista gyakorlatnak. A  gya-
korlat kooperatív típusú munka-
végzésére alapul, amely kiterjed a 
megszerzett gyakorlat validálására. 
Szemben a diszciplínaközpontú 
oktatással, a  KJF pedagógiai néző-
pontja a szakma gyakorlatközpon-
tú gondolkodására, a  szakma által 
megkövetelt szokásokra, annak 
mély struktúráira készít fel: a  felfe-
dezés és alkotás lehetőségeire. Az 
ún. szakmapedagógia (signature) 
támaszkodik a korábban megszer-
zett képességekre. A  szakmapeda-
gógia alapja az identitás és az etikai 
komponens kialakítása, a tantermi 
és munkahelyi tanulás integrálá-
sa (kooperatív tanulás), az elmélet 

informálta gyakorlat, a  gyakorlat 
szükségelte elmélet összekapcso-
lása. Elemei: az implicit és explicit 
tanterv, az oktatók-hallgatók kap-
csolata, a hallgatók és munkahelyi 
mentorok kapcsolata, a  szélesebb 
szocializációs környezet: a  kö-
zösségszervező gondolkodásmód 
kialakítása, a  hallgató, tanulásköz-
pontú oktatás, hangsúly a profesz-
szionális személyiségre esik.

Inspiráló cél a portfolió-alapú 
gyakorlati programok számának 
további növelése, mesterkimenet 
(terveink szerint az emberi erő-
források tanácsadó MA) kidolgo-
zása, a  szakirányú tárgyaink tanú-
sítvánnyal elismerhető tantárgyi 
modulokba rendezése, amelyek 
egyben alkalmasak a szakirányú to-
vábbképzési szakon való továbbta-
nulás esetén tudásbeszámításra is.
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