TANTÁRGYLEÍRÁS
TESTNEVELÉSI EGYETEM
A TANTÁRGY ALAPADATAI
Modul megnevezése:
Tantárgy megnevezése:

Szakmai gyakorlat I.

Tantárgy kreditértéke:

3 kredit

Tantárgyfelelős szervezeti egység:

Sportmenedzsment Tanszék - SMD

Szak megnevezése:

MSc Sportmenedzser

Képzés munkarendje:

Nappali

Tantárgyfelelős neve:

DR. PERÉNYI SZILVIA

Oktató neve:

DR. PERÉNYI SZILVIA

Előtanulmányi feltételek:

nincs

Mintatanterv szerinti meghirdetés
féléve:

1. félév

Összes óraszám:

Elmélet:

6

Gyakorlat:

56

MKKR
Szint:
Kódja:

7. szint _MSc, MA (Osztatlan,
rövidciklusú tanári)
TE-SMN-SMD-SZGY1

Készítés
dátuma:

Oktatás
nyelve:

Magyar

Oklevél
minősítésbe
beszámít:
Tantárgy
jellege:

Igen

Vizsgatípus:
(félévi lezárás)

Írásbeli

Gyakorlat

Félévzárás módja:

Gyakorlati jegy

A tantárgy célja:

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók elmélyítsék gyakorlati tudásukat,
személyesen is megismerkedjenek a sport gyakorlati szereplőivel, feladataival és
szervezeteivel; valamint az elméleti tudásanyag alkalmazásának lehetőségeiről
szerezzenek benyomásokat. Célja továbbá, hogy a hallgató és a
fogadószervezetek között olyan együttműködésre adjon lehetőséget, mely
mindkét fél számára egyaránt értékes és hasznos tapasztalatot jelent.
MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK
MKKR

Tudás (a tudás mélysége,
szervezettsége, kiterjedtsége,
rugalmassága, formálhatósága)

7-Megfelelő tudást birtokol a sportban
adekvát konfliktuskezelési módokról,
kommunikációs stratégiákról és
módszerekről.

KKK
A sportszervezetek működéséhez,
működtetéséhez szükséges gazdasági,
vezetéselméleti, és szervezéstudományi
ismeretekkel rendelkezik.
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7-Ismeri a testkulturális terület specifikus
jellemzőit, terminológiáját, irányait,
kidolgozott határait és a rokon
szakterületekhez való kapcsolódását.

7-Érti a testkultúra folyamatait,
rendszereit, valamint ezek felépítését,
működését felsőbb szinten is.

Képességek (terület-általános és
terület-specifikus képességek,
motoros készségek)

Attitűdök (érzelmi és értékelő
viszonyulások, megítélés;
vélekedések,
nézetek; szándékok, törekvések)

7-Ismeri a testkulturális terület specifikus
jellemzőit, terminológiáját, irányait,
kidolgozott határait és a rokon
szakterületekhez való kapcsolódását.
7-Képes magas szinten megtervezni és
végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus
szervezői és vezetői feladatokat a sport
szervezeteinél, önkormányzatoknál,
háttérintézményeknél, rekreációs
központoknál.
7-Felismeri a testkulturális terület
speciális problémáit, kiválasztja és
helyesen alkalmazza a megfelelő
sporttudományi kritériumoknak megfelelő
adat- és információ-felvételi, elemző és
kiértékelési módszereket.
7-Alkalmas az erőforrások felkutatására,
bevonására, gazdálkodásra, valamint az
erőforrások hatékony allokálására a
tágabb szakmai környezetében.
7-Megosztja tudását egyénekkel és
közösségekkel az egészséges életmódról,
és annak megőrzéséről.
7-Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági,
kulturális jelenségeit és törekszik azok
pozitív befolyásolására.

7-Vállalja szakmai identitását, mellyel
megalapozza hivatástudatát.

Rendelkezik a sporttudományi és a
gazdaságtudományi elméletek, tények,
fejlődési jellegzetességek és
összefüggések teljes körű ismeretével a
releváns társadalmi, gazdasági
szereplőkre, funkciókra és folyamatokra,
a társadalmi, gazdaság ágazati
szerkezetére
Ismeri a szakterületének bonyolultabb
ismeretszerzési és problémamegoldási
módszereit, valamint részletekbe
menően ismeri a sporttudományi kutatás
módszertanát, a sport finanszírozás
kérdéseit, a szponzorálással és
sportmarketinggel kapcsolatos
folyamatoka
Ismeri a sportban adekvát
konfliktuskezelő módokat,
kommunikációs stratégiákat, és
módszereket.
Képes megosztani tudását az egyénekkel
és közösségekkel az egészséges
életmódról, megőrzésének módszereiről.

Képes az elsajátított szakmai, gazdasági,
szervezési, vezetési, sportdiplomáciai és
jogi ismeretek leghatékonyabb
alkalmazására.
Képes magas szinten megtervezni és
végrehajtani a sportvezetői feladatokat a
sport szervezeteinél, önkormányzatoknál,
háttérintézményeknél.
Képes a szakterület ismeretrendszerét
alkotó elképzelések mély analízisére, az
összefüggések szintetikus
megfogalmazására és adekvát értékelő
tevékenységére.
Igyekszik mások véleményét, a
sportágazati, regionális, nemzeti és
európai értékeket (ide értve a társadalmi,
szociális és ökológiai, fenntarthatósági
szempontokat is) a döntések során
felelősen figyelembe venni.
Törekszik mások sportszakmai fejlődését
elősegíteni, magas szintű munkavégzését
támogatni.
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7-Elkötelezett szakmai érdeklődésének
több irányú elmélyítésére,
megszilárdítására.

7-Komplex szakmai feladatköröket ellátó
csoportok vagy szervezetek vezetésére
törekszik a testkulturális területen belül.
Autonómia és felelősség
(mértéke, területei a társas
környezetben való cselekvés
dimenziói mentén)

7-Teljes mértékben önállóan gondolja
végig a testkulturális terület kérdéseinek
szakmai források, ajánlások, evidenciák
alapján történő átdolgozását és ellenőrzi
azokat.
7-Szakmai kérdésekben együttműködést
kezdeményez és tart fenn a testkulturális
területen található hazai és nemzetközi
szervezetekkel.
7-Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez
mérten javítja azon módszereket,
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és
elfogadja, valamint az etikai normákat
figyelembe véve saját módszertanába
beépíti más tudományágak módszertani
sajátosságait.
7-Képviseli szakmáját fórumokon, teljes
mértékben együttműködik szakmai és civil
szervezetekkel.

Igyekszik mások véleményét, a
sportágazati, regionális, nemzeti és
európai értékeket (ide értve a társadalmi,
szociális és ökológiai, fenntarthatósági
szempontokat is) a döntések során
felelősen figyelembe venni.
Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági,
kulturális jelenségeit és törekszik azok
pozitív befolyásolására, valamint nyitott a
kapcsolatteremtésre, együttműködésre
és kommunikációra.
Szakmai kérdésekben együttműködést
kezdeményez és tart fenn a testkulturális
és gazdasági területen található hazai és
nemzetközi szervezetekkel.
Önállóan azonosítja képzési, fejlődési
igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi
és - szükség szerint - szervezi szakmai és
általános fejlődését, beosztottait is segíti
ebben.
Komplex szakmai feladatköröket ellátó
csoportok vagy szervezetek vezetésére
törekszik a testkulturális területen belül.

A munka világán túl, a társadalmi életben
saját maga és mások iránt felelősséggel
vesz részt.

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY)
A hallgatók gyakorlatuk során szakmailag hasznos feladatok elvégzésére kapjanak lehetőséget a magyar sport
különböző szervezeteinél; nyerjenek betekintést a fogadó szervezet működésébe és napi feladataiba; ismerkedjenek
meg a sportban előforduló különböző feladat- és szerepkörökkel. Szerezzenek benyomásokat mind a versenysport,
mind a szabadidősport területén, tapasztalják meg a különböző célcsoporti szerepeket. Ennek biztosítása érdekében a
hallgatók szabadidősport versenyen indulóként, versenysportrendezvényen szurkolóként vesznek részt, és
megismerkedhetnek az önkéntesség szerepkörével is. További cél, hogy a szakmai gyakorlat keretein belül a hallgatók
megismerkedhessenek a tudományos ismeretátadás rendszerével - látogassanak el sporttal kapcsolatos konferenciákra,
kapcsolódjanak be szakmai hálózatok vérkeringésébe és olvassanak szakmai kiadványokat. A szakmai gyakorlat
teljesítése során szerzett tapasztalataikat és tudásukat hasznosíthassák szakdolgozati témájuk kiválasztásánál és
megírásánál, valamint záróvizsgájukra való felkészülésükben.
FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK
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A gyakorlat rész-teljesi óra száma az adott félévben 60 óra, melyet 5 különböző bekapcsolódási forma mindegyikének
teljesítéséből teljesíteni, melyek a következők: 1) Gyakorlati bekapcsolódás -32 óra, 2) Tudományos társasági tagság és
konferencialátogatás – 8 óra; 3 Önkéntesség – 8 óra; 4) Részvétel szabadidősport rendezvényen – 8 óra; 5) Részvétel
sporteseményen nézőként/szurkolóként – 8 óra.
A teljesítéshez három kontakt órán való részvétel kötelező.
A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI
Óralátogatás:

kötelező

Számonkérés formája:

Írásbeli

Vizsgára bocsátás feltétele:

Aláírás

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
Félévi követelmények (ellenőrző
dolgozatok és gyakorlati követelmények
teljesítése)

A gyakorlat teljesítésének feltétele három kontaktórán való részvétel, ami
a hallgató érdemjegyébe is beszámít.

Az aláírás megszerzésének feltétele, a
teljesítés hiányának következménye

Az öt különböző gyakorlati forma teljesítésének igazolása a
meghatározott dokumentumok határidőre történő feltöltésével.
Gyakorlati bekapcsolódás befogadó nyilatkozat (honlapról letölthető),
értékelő lap (honlapról letölthető), szervezeti profil leírása (2 oldal),
összefoglaló dolgozat (6 oldal),
Tudományos társasági tagság és konferencialátogatás tagsági igazolás,
konferencia program, összefoglaló dolgozat, fénykép.
Önkéntesség összefoglaló dolgozat (4 oldal), igazolás (honlapról letölthető),
fénykép.
Részvétel szabadidősport rendezvényen összefoglaló beszámoló (2
oldal), rajtszám vagy nevezési dokumentum, fénykép,
Részvétel sporteseményen nézőként/szurkolóként belépő jegy vagy
nyilatkozat ingyenességről, összefoglaló beszámoló (2 oldal), fénykép.

A tantárgy félévi lezárását jelentő
ellenőrzési forma (vizsgatípus)

Beszámolók formai követelményeknek megfelelő elkészítése és
határidőre történő feltöltése elektronikus formában. 1) Gyakorlati
bekapcsolódás -60%, 2) Tudományos társasági tagság és
konferencialátogatás – 10%; 3 Önkéntesség – 10%; 4) Részvétel
szabadidősport rendezvényen – 10%; 5) Részvétel sporteseményen
nézőként/szurkolóként – 10%.
KÖTELEZŐ IRODALOM

Sportszervezetek honlapjai. Sportrendezvények honlapjai.
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AJÁNLOTT IRODALOM
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