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A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 345 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti program- és projektszervező
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

A

B

FEOR száma

FEOR megnevezése

3910

Egyéb ügyintézők

3631

Konferenciarendezvényszervező

3641
4136

Személyi asszisztens
Iratkezelő, irattáros

C
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Menedzserasszisztens
Pályázatíró
Kulturális rendezvényszervező
és Programszervező
Rendezvényszervező és -bonyolító
Szabadidő-szervező
Projektmenedzser-asszisztens
Iratkezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Közreműködik képző- és iparművészeti projektek, rendezvények tervezésében, lebonyolításában, támogatja a
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projekt marketing tevékenységét, felelős a program szervezési feladataiért.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- Képző- és iparművészeti programokat , rendezvényeket és projekteket tervezni és lebonyolítani,
-

szervezeti és programokkal kapcsolatos szervezési feladatokat ellátni, dokumentálni

-

forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és
támogatás-szervezői rendszert,

-

szervezni a PR- és marketingfeladatokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
52 345 05
Nonprofit menedzser
szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

B

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
11887-16
Kulturális programok és projektek tervezése
12045-16
Képző- és iparművészeti alapismeretek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A 11887-16 Kulturális programok és projektek tervezése modul alapján összeállított képző- és iparművészeti
rendezvény forgatókönyvének elkészítése és a leadása a vizsgaszervezőnek a vizsga megkezdése előtt a
vizsgaszervező által meghatározott határidőre.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.5.
5.2.12.

B

C

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
Kulturális programok és projektek
gyakorlati
11887-16
tervezése
12045-16
Képző- és iparművészeti alapismeretek
szóbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
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A vizsgafeladat megnevezése: Kulturális programok és projektek tervezése alapján összeállított képző- és
iparművészeti program forgatókönyvének védése
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgát megelőzően elkészített képző- és iparművészeti rendezvény (projekt) forgatókönyvének bemutatása és
a bizottság által megadott szempontok szerinti megvitatása
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat aránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Képző és iparművészeti alapismeretek számonkérése központi szóbeli tételsor
alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgafolyamat során felhasználható a gyakorlati vizsgatevékenységre elkészített forgatókönyv,
jogszabálygyűjtemény, valamint a képzés és felkészülés során létrejött események (kiállítások, művésztelepek,
zene, tánc, színház, média, hangkultúra területén végzett tevékenységek) dokumentációja is.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os
teljesítmények alapján:
90 – 100% jeles (5)
80 – 89% jó (4)
65 – 79% közepes (3)
50 – 64% elégséges (2)
0 – 49% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a
vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre
kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának
érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot,
illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz, vizsgarészhez
rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez
rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.
Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye
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közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles
érdemjeggyel egyenértékű.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.10.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Számítógép
Internet hozzáférés
Irodaszerek
Irodatechnikai eszközök
Nyomtató
Fénymásoló
Scanner
Telefon
Irodabútor
Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő)
Videokamera, fényképezőgép, (vagy komplex multimédiás felvevő eszköz)
Jogszabálygyűjtemény vagy számítógépes jogtár
Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
7. EGYEBEK

7.1 A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
11887-16 Kulturális programok és projektek tervezése
A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése, egy tetszőlegesen választott művészeti
rendezvény forgatókönyvének (előkészítés, költségvetés, lebonyolítás, zárás, értékelés) elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: határidőre leadott vizsgaproduktum
12045-16 Képző- és iparművészeti alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Képző- és iparművészeti ismeretek számonkérése a képzőintézmény által
összeállított szóbeli feladatok alapján.
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a
modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
A 7.7. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a
hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.
7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok alóli felmentés feltételei:
7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége
Székhely: 1097 Budapest, Török Pál u. 1., Telefon: (1) 217-6833, E-mail: muszaprojekt.szucs@gmail.com
7.5. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban:
Korm. rendelet) eltérő rendelkezések
7.6. A teljesítményértékelés dokumentálása
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A Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján a vizsgaszervező az osztályozóívet úgy vezeti, hogy abból
megállapítható legyen az adott vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladaton/vizsgafeladatrészeken elért
eredmény is.
7.7. Korábbi szakmai vizsga beszámítása: –

