Regionális szakközgazdász
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
Regionális szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FRKP/1932-43/2007.
IV. A létesítő intézmény neve:
Szolnoki Főiskola
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Regionális szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakközgazdász regionális gazdasági szakon

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok képzési terület

4.

A felvétel feltétele:
A képzésben a gazdaságtudományok képzési területen
alapképzésben szerzett
közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

5.

A képzési idő:
2 félév

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek
száma:
60 kredit

7.

A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek, a
szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
a) A képzés során elsajátítható kompetenciák:
e képzettség birtokában a regionális gazdasági szakértő szakirányú
továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes
― felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok hátterét,
összefüggéseit, a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes régiók
működésére;
― alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, külkereskedelmi
ismeretei alapján elemezni és értékelni a térségi gazdasági
jelenségeket;
― átlátni a régiók helyét és szerepét a gazdaságban;
― alkalmazni a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és
felhasználásának elméleti- és technikai ismereteit;
― hatékonyan érvényesíteni saját régiójának álláspontját és érdekeit.
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b) A képzés során elsajátítható tudáselemek:
― szakmai alapozó ismeretek,
― szakhoz kapcsolódó ismeretek.
A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:
A szakmai tudást megalapozó gazdaságföldrajzi, terület- és vidékfejlesztési,
településfejlesztési, külkereskedelmi, szociológia és környezetgazdaságtani ismeretek.
Szakmaspecifikus tudáselemek:
A regionális gazdaságtan, pályázatírás, térinformatika, terület-és vidékfejlesztési
projektmenedzsment, társadalomkutatás, településmarketing, üzleti tervezés és nemzetközi
logisztika készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

c) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
― e képzettség birtokában a regionális gazdasági szakértő szakirányú
továbbképzésben oklevelet szerzett személy
― alkalmas térségi és településfejlesztési projektekben végzendő
részfeladatok ellátására, e projektek irányítására;
― menedzselni a terület- és településfejlesztést, megoldani térségi
fejlesztéssel összefüggő komplex feladatokat;
― stratégiai döntések meghozására.

8.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
és főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:
Tárgyak jellege
Óraszám Kredit
Szakmai alapozó tárgyak
100
26
Szakhoz kapcsolódó ismeretek
100
26
Egyéni szakdolgozati konzultáció
4
0
Záródolgozat készítés
8
Mindösszesen
204
60
Szakmai alapozó tárgyak:
― gazdasági földrajz alapjai,
― terület- és vidékfejlesztés alapjai,
― településfejlesztés,
― Európai Unió regionális politikája,
― világgazdaságtan,
― Magyarország gazdasági földrajza,
― külkereskedelmi ismeretek,
― szociológia alapjai,
― környezetgazdaságtan.
Szakhoz kapcsolódó ismeretek:
― regionális gazdaságtan,
― pályázatírási alapjai,
― térinformatika,
― terület- és vidékfejlesztési projektmenedzsment,
― társadalomkutatás módszertana,
― településmarketing,
― üzleti tervezés és kommunikáció,
― nemzetközi logisztika.

9.

A záródolgozat kreditértéke:
8 kredit

2

