REKREÁCIÓ
mesterképzési szak
Képzési- és kimeneti követelmények

1. A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
 végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation Expert
3. Képzési terület: sporttudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
testkulturális felsőoktatás szakjai.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről a turizmus-vendéglátás, az egészségtudományi képzési területről a gyógytornász alapképzési szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 813/1014
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására.
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8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A rekreáció irányító
a) tudása
 Ismeri az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, elméleti kereteit, módszereit és eredményeit, valamint a hazai és a nemzetközi innováció
főbb trendjeit.
 Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés specialitásait, megérti az egészségmagatartást és
a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát.
 Felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós megoldásokat.
 Rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez
szükséges ismeretekkel, ismeri a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális
élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit.
 Rendelkezik a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szaktudással.
 Megfelelő módszertani és stratégiai tudással rendelkezik a rekreáció területén felmerülő
konfliktusok és egyéb interakciós helyzetek hatékony megoldásához.
b) képességei
 Képes a rekreáció ismeretrendszerét alkotó multidiszciplináris tudásanyag analízisére,
az általános és speciális összefüggések szintetizálására és értékelésére.
 Képes a szakmai problémák feltárására, valamint az azok megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati megközelítések megfogalmazására.
 Felhasználja a rekreációhoz kapcsolódó tudományágak kutatási eredményeit az egyének egészség- és szabadidő-kultúrájának fejlesztésében.
 Képes egy adott célcsoport sajátosságaihoz igazodó, életminőség-javító, közösségépítő
és rekreációs programok megszervezésére és lebonyolítására.
 Képes feltárni az életviteli hibákat, egyénre és közösségre szabott egészségmegőrző,
prevenciós programokat dolgoz ki és irányít, továbbá rekreációs és életmódkultúra javítását célzó kutatásokban vesz részt.
 Képes az egészségtudatos szemléletmód és cselekvési kultúra kialakítására.
 Eredményesen kezeli a speciális helyzetben lévő személyek életviteli és rekreációs igényeit, elősegíti azok integrációs folyamatait.
 Képes a munkakörét érintő új módszerek, ismeretek szakszerű értékelésére és eredményes alkalmazására, felismeri szaktudása multidiszciplináris jellegét, azonosítja szakmai fejlődésének lehetséges irányait.
c) attitűdje
 Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, az egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző
szemléletmóddal rendelkezik, melyeket törekszik másoknak is átadni.
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 Vállalja szakmai identitását, betartja a munkakörét érintő jogszabályokat és etikai normákat, szükség esetén hozzájárul azok fejlesztéséhez.
 Elfogadja a rekreáció társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit, az egyéni és környezeti adottságokat, azok pozitív befolyásolására, megalapozott döntéshozatalra és hatékony problémamegoldásra törekszik.
 Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket kezdeményezi is magyar és idegen nyelven.
 Munkája során tiszteletben tartja mások jogait, egyéniségét és szuverén döntéseit.
 Komplex szakmai feladatköröket ellátó csoportok, szervezetek vezetésére törekszik.
 Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás szükségessége mellett.
d) autonómiája és felelőssége
 A testi-lelki egészségről koherens, egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is ezeket szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.
 Önállón dönt a munkakörét érintő kérdésekben és maximális felelősséget vállal munkája következményeiért, képes az önellenőrzésre, értékeli annak eredményességet és
javítja hibáit.
 Kompetenciahatárainak biztos ismeretében felismeri a speciális szakemberhez (orvos,
dietetikus, gyógytornász, pszichológus stb.) fordulás szükségességet.
 Egy szakmai közösség tagjaként elfogadja és alkalmazza az adott szakterület bevett eljárásait, etikai normáit, ugyanakkor alkotó módon részt vesz azok megújításában.
 Felelősséget vállal a természetes és épített rekreációs környezet állagmegóvásáért és
fenntartható fejlesztéséért.
 Önállóan irányítja a fitness és wellness létesítmények, művelődési és közösségi házak,
önkormányzatok, vállalatok egészségfejlesztő és rekreációs tevékenységét.
 Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban.
 Képviseli szakmáját fórumokon, teljes mértékben együttműködik szakmai és civil szervezetekkel.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
 sporttudomány: 40-60 kredit;
 egészségtudomány: 20-30 kredit;
 neveléstudomány és pszichológia: 10-20 kredit;
 társadalomtudomány: 10-20 kredit;
 gazdálkodás- és szervezéstudományok: 10-20 kredit;
 a rekreáció szervezés, rekreáció vezetés választható szakmai ismeretei: 10-15 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és
sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.
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9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 100 óra
időtartamot elérő, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben,
közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány
tudományág részeként.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi
területekről:
 sporttudomány területéről 10 kredit,
 egészségtudomány területéről 10 kredit,
 neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,
 társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok, média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a
felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK
A képzés megnevezése: rekreáció mesterképzési szak
A képzés kódja: MSZKREK
Sorszám 1.
a) A képzés helye: Miskolc
b) A képzés nyelve: magyar
c) A képzés munkarendje: nappali
d) Szakirány(ok): e) Specializáció(k): f) Műveltségterület(ek): g) A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/360-5/2020. számú határozat (2020. május 11.) szerint
h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2020/2021. tanév I. félév
i) A meghirdetés utolsó tanéve: j) Képzési együttműködések: k) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
 ME 318/2019. számú szenátusi határozat (2019. december 19.)
 MAB 2020/4/V/1. számú MAB határozat (2020. április 24.)
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Sorszám 2.
a) A képzés helye: Miskolc
b) A képzés nyelve: magyar
c) A képzés munkarendje: levelező
d) Szakirány(ok): e) Specializáció(k): f) Műveltségterület(ek): g) A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/360-5/2020. számú határozat (2020. május 11.) szerint
h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2020/2021. tanév I. félév
i) A meghirdetés utolsó tanéve: j) Képzési együttműködések: k) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
 ME 318/2019. számú szenátusi határozat (2019. december 19.)
 MAB 2020/4/V/1. számú MAB határozat (2020. április 24.)
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