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Európai uniós programtervező és -értékelő szakirányú 

továbbképzési szak 
 

 

A képzés célja:  

A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik felső- és középvezetői 

munkakörben vagy önállóan dolgozó szakemberként képesek az EU-s társfinanszírozású fejlesztési 

programok tervezésével, irányításával és értékelésével kapcsolatos feladatok magas színvonalú 

elvégzésére. 

 

Kinek ajánljuk a képzést:  

A szakirányú továbbképzésre elsősorban a köztisztviselők, a közintézmények, nonprofit szervezetek és 

vállalatok fejlesztési programokért, projektekért felelős munkatársait, valamint az érdekképviselők, 

politikai döntéshozókat várjuk, illetve mindazokat, akik ilyen pályán képzelik el a jövőjüket. 

 

A képzés időtartama és formája:  

A képzési időtartama 2 félév, a tanév szeptemberben kezdődik és júniusban ér véget. Munka melletti, 

részidős (levelező) munkarendű képzés, az oktatás pénteki napokon megtartott, tömbösített tanórákkal 

zajlik.  

 

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség: 

Európai uniós programtervező és -értékelő szakreferens  

 

Önköltség díja:  

A 2014/2015. tanév önköltség díja: 220.000.- Ft/félév. A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.  

 

Felvételi feltételek:  

Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, gazdaságtudományok, műszaki, 

pedagógusképzés, művészet, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek szakjain 

legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. 

 

 

  



     Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar          

HÉTFA Kutatóintézet 
 

2 
 

A képzés szakmai tartalma:  
 

A képzés során a hallgatók az alábbi szakmai kompetenciákat sajátíthatják el:  

 ismerik a kormányzati beavatkozások fő típusait, ezek alapvető hatásmechanizmusait, 

 ismerik és képesek alkalmazni a piaci és kormányzati kudarcok fogalom- és érvkészletét, 

 ismerik a regionális és kohéziós politika és a kapcsolódó szakpolitikák EU-s és magyarországi 

döntéshozatali mechanizmusait, intézményrendszerét, jogi szabályozását, 

 fel tudják mérni egy EU-s társfinanszírozású program vagy projekt tervezése kapcsán 

felmerülő szakpolitikai tartalmi és formális, jogi kérdéseket, 

 képesek arra, hogy szabályszerű és tartalmilag megalapozott EU-s társfinanszírozású 

projekteket tervezzenek, 

 ismerik a programértékelés fontos fogalmait és különböző megközelítéseit; el tudják 

magyarázni az értékelés típusait és célját, 

 ismerik az adatgyűjtés különböző módszereit, 

 képesek az értékelés keretének kialakítására, megtervezésére, 

 ki tudnak fejleszteni indikátorokat és mutatószámokat, 

 meg tudnak tervezni egy fókusz csoportot, képesek alkalmazni participációs technikákat, 

 képesek statisztikai elemzési folyamatot vezetni, 

 képesek értékelési tervet készíteni, 

 meg tudják vizsgálni egy program értékelhetőségét, 

 képesek kísérleti vagy kvázi-kísérleti programértékelési kontextus megtervezésére, 

 képesek kiválasztani a megfelelő mérési szintet, 

 képesek azonosítani az értékelésben érintett szereplőket és ezek értékelésben betöltött 

szerepét, 

 megértik az értékelésben alkalmazott módszereket és azok korlátait. 

 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják  

 a közpolitikai elemzés közgazdaságtani szakirodalmát, elméleti alapjait és gyakorlatát, 

 az EU regionális és kohéziós politika intézményeinek működését és azok szabályozását, 

 a hazai fejlesztéspolitika intézmény- és szabályrendszerét, 

 a programértékelés szakirodalmát, elméleti alapjait és gyakorlatát, 

 a programértékelés nemzetközi gyakorlatát, főbb típusait, 

 a monitoring és hatásvizsgálat szerepét és helyét a programértékelések gyakorlatában, 

 a modellalapú versus kontrafaktuális értékelést, 

 a kvalitatív módszereket, adatgyűjtési technikákat, 

 a kvantitatív módszereket, 

 a programértékelés tervezését, előkészítését. 
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A képzés tanterve: 
 

Ssz.  Tantárgy megnevezése 
1. félév 2. félév 1. + 2. félév 

 Típusa  
Számonkérés 

formája tanóra kredit tanóra kredit tanóra kredit 

1. Közpolitikai elemzés közgazdaságtani alapjai 
20 kontaktóra +           

6 óra vizsgakonz. 7         szeminárium gyakorlati jegy 

2. Hazai szakpolitikai rendszerek aktuális kérdései     
20 kontaktóra +           

4 óra vizsgakonz. 6     előadás vizsga 

3. Ex post értékelés és hatásvizsgálat módszerei 
20 kontaktóra +           

6 óra vizsgakonz. 7         szeminárium gyakorlati jegy 

4. Ex ante értékelés és hatásvizsgálat módszerei     
20 kontaktóra +           

6 óra vizsgakonz. 6     szeminárium gyakorlati jegy 

5. Értékelés és hatásvizsgálat szervezése     
20 kontaktóra +           

4 óra vizsgakonz. 6     előadás vizsga 

6. Fejlesztéspolitika uniós és hazai jogi környezete 20 kontaktóra +           
4 óra vizsgakonz. 6         előadás vizsga 

7. Fejlesztéspolitika uniós és hazai intézményi 

környezete 

20 kontaktóra +           

4 óra vizsgakonz. 6 
 

      előadás vizsga 

8. Nemzetközi és hazai értékelési tapasztalatok     
20 kontaktóra +           

6 óra vizsgakonz. 
6     szeminárium gyakorlati jegy 

félévente összesen 
80 kontaktóra +            

20  óra 

vizsgakonzultáció 
26 

80 kontaktóra +            

20 óra 

vizsgakonzultáció 
24 

160 kontaktóra +            

40  óra 

vizsgakonzultáció 
50   

 

9. szakdolgozat       10       
 

képzésen összesen           60 
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Jelentkezés határideje és módja:  

 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 31.  

 

A jelentkezés e-mailen, levélben vagy személyesen történhet a kitöltött jelentkezési lappal és a 

szükséges mellékletekkel  

 

A jelentkezés helye:  

KRE Állam- és Jogtudományi Kar  

Tanulmányi Osztály  

1042 Budapest, Viola u. 2-4.  

A dokumentumokat kérjük elektronikus formában is megküldeni a felveteli@kre.hu e-mail címre. 

 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:  

- oklevél másolata (beiratkozáskor az eredeti oklevelet is be kell bemutatni). Külföldi felsőoktatási 

intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél esetén a hiteles magyar 

nyelvű fordítást is csatolni kell. A továbbtanulási célú elismerési eljárást az Egyetem a külföldi 

bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2011. évi C. törvény alapján folytatja le.  

- szakmai önéletrajz,  

- a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.  

 

Regisztrációs díj:  

A regisztrációs díj összege: 6.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja. 

A regisztráció díját a 11705008-20496203-00000000 számlaszámra kell utalni.  

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: Regisztrációs díj EUPÉ; Jelentkező 

neve  

 

A felvételi döntésről és beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról 2014. szeptember elején értesítést 

küldünk.  

 

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet 

kollégáinktól:  

e-mail: felveteli@kre.hu  

telefon: 06 1 370 8601 / 147-es mellék 
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