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Kultúrakutatás alapjai –  

60 órás közművelődési szakmai továbbképzés 

 

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 36651-4/2017/KOZOSMUV 
 
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken) 

 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

            Kultúrakutatási és Képzési Igazgatóság 

            Felnőttképzési Csoport 

 

KÉPZÉS CÉLJA: 

A képzés célja a tudományos kutatás iránt érdeklődő közművelődési területen dolgozó 

szakemberek számára ismereteket nyújtani a társadalomtudományi kutatások alapjairól, a 

kulturális területen végzett hazai vizsgálatokról. A résztvevőket képessé tenni igényfelmérés, 

közösségi felmérés és helyzetelemzés készítésére. Felkészíteni őket arra, hogy képesek 

legyenek a kutatási eredményeiket tudományos igényességgel különböző tudományos 

fórumokon megjeleníteni, közölni. A képzés hosszútávú célja a kultúrakutatók, valamint a 

kulturális területen PhD képzésre jelentkezők számának országos növelése. 

 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  
Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba; A társadalomtudományi kutatások módszerei; 

A tudományos publikálás műfajai; Kutatások a kultúra területén; Kutatási terv készítése  

 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE:8 alkalom /alkalmanként 8-7 óra/ 

 

 

Kinek ajánljuk a képzést?  
A tudományos kutatás iránt érdeklődő egyetemi/MA végzettségű közművelődési 

szakemberek. 

 

A jelentkezés feltétele: 

Egyetemi közművelődési végzettség. Népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, 

művelődési és felnőttképzési menedzser, andragógus,kulturális mediátor valamelyikén 

szerzett egyetemi diploma. 

 

A képzés részvételi díja:  
60.000 Ft 

 

Képzés indításának várható időpontja:  

2018. második félév 

(jelentkezések függvényében) 

http://www.kozossegimuvelodes.hu/
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Tanúsítvány megszerzésének követelménye: A képzésen tanultak alapján kulturális témájú 

kutatási terv készítése, megvitatása és megvédése (a képzés résztvevői számához 

alkalmazkodva 4-6 órában) vagy egy minimum 20 ezer karakteres tudományos igényű 

publikáció. A védés a képzést követő két hétben megvalósul.  

A résztvevő a tanegységek során megszerzett ismeretek elsajátításának mélységét mérő záró 

ellenőrzési elvárásokat, a záródolgozatként elkészített mentorálási folyamattervet és az azt 

bemutató szóbeli beszélgetést 61-100%-os eredménnyel teljesíti. 

 

A tanfolyam minimum 12 fő jelentkezése esetén indul! 

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ: 
kepzes@nminkft.hu 
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