SPORT- ÉS
REKREÁCIÓSZERVEZÉS
ALAPKÉPZÉSI SZAK

budapesten és Szombathelyen

NEMcSAk A JELEN SzAkMáJA, dE A JöVőé iS.
JöSSz VELüNk?
Legyél a SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
hallgatója!
Mottónk: „Minden, ami ember.”
Érettségi vizsgakövetelmények: kettőt válassz!
két érettségi vizsgatárgyat kell választani a következőkből: biológia, idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés,
történelem. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányra jelentkezőknek ezen
felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.

Hova tovább? Sokfelé…
A szakon két szakirány van, a felvételi eredményeként vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon, vagy sportszervezés szakirányon tanulhatsz. A képzés első része
közös, a továbbiakban a szakiránynak megfelelően szétválik. közös tárgyak:

•

Anatómia-élettan, sport- és
terhelésélettan, edzéselmélet

•

Sportpszichológia, sportpedagógia,
sportszociológia

•

kommunikáció

•

Sportmenedzsment

•

Sportturizmus

A képzés elejétől részt vehetsz a tudományos diákköri munkában (ami fontos feltétele lehet a mesterképzésbe való belépésnek), illetve többféle hallgatói önszerveződő klubban is.
Felsőbb évesként külföldi részképzésben is részt vehetsz. bekapcsolódhatsz az oktatók kutatási témáiba, gyarapítva szakmai tudásodat, ismereteidet a tudományos kutatás terén is.
Az alapképzés után intézményünkben rekreáció mesterképzésben, de akár andragógia,
emberi erőforrás tanácsadó vagy társadalmi befogadás tanulmányok mesterszakokon
is folytathatod tanulmányaidat. Az alapszakon szerzett végzettséggel azonban több
más mesterképzési szakot is választhatsz más intézményekben. Hallgatóink általában
sportmenedzser mesterképzésen, valamint gazdasági, turisztikai, marketing, táplálkozástudományi, humánkineziológiai területen választanak továbbtanulási lehetőséget. Lehetőség van az edző alapképzés elvégzésére is, a közös tárgyak beszámításával.

rEkrEáciÓSzErVEzéS éS EgéSzSégFEJLESztéS SzAkiráNy
Programunk
A rekreáció egyszerre értékes munka és óriási piac, a jelen és a jövő hivatása. Eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szakemberek képzésének
célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők az ehhez szükséges
tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak.

Főbb tárgyAk
•
•
•
•
•
•
•

rekreációelmélet és -módszertan
Szellemi rekreáció, animáció
táborozási ismeretek, mozgásprogramok, játékmester
rendezvényszervezés
rehabilitáció, egészségfejlesztés
Aerobic, labdás-golyós játékok, gördülők, tenisz
rekreációs szakmai gyakorlatok, táborok, zenés
rekreációs programok

•••

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

REKREÁCIÓSZERVEZő ÉS EgÉSZSÉgfEjLESZTő

Választható specializációk
bUdAPEStEN: szállodai és rendezvényanimátor, fitness- és wellness-szakértő.
SzoMbAtHELyEN: szabadidősport-szakértő, egészségfejlesztés.

Mit kezdhetsz ezzel a végzettséggel?
Számos állás vár a versenyszférától kezdve a nonprofit szektoron át az állami intézményekig.
Az itt szerzett tudásra biztosan támaszkodhatsz a szabadidő, a sport, a rendezvények és
egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, sőt, akár a turizmusban vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként is. A szakirányon végzettként
képessé válsz a sporthoz, a rekreációhoz, az életmódhoz kapcsolódó területeken szervezői,
programvezetői, animátori és instruktori feladatkörök betöltésére, különböző célcsoportok
egészségfejlesztési tervének kialakítására és részbeni megvalósítására.

SPortSzErVEzéS SzAkiráNy
Programunk
Végzett sportszervezőként a testnevelés és sport terén olyan menedzseri ismereteid lesznek,
amelyekkel a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (sportági szövetségek, sportklubok, önkormányzati sportszervek, sportvállalkozások) tagjaként, vezetőjeként képes leszel eligazodni
a sportot átható gazdasági tényezők és társadalmi folyamatok között. érteni fogsz ahhoz,
hogy miként kell megkeresni és megszervezni a sporttevékenység végzéséhez és a rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat. Modern
tudással rendelkező sportszakember leszel.

Főbb tárgyAk
•

közgazdaságtan, pénzügy, számvitel

•

Sportmenedzsment, sportgazdaságtan

•

Marketing, sportmarketing

•

Projektmenedzsment, pályázatírás, rendezvényszervezés

•

Jogi és sportjogi ismeretek, sportdiplomácia

•

EU-s ismeretek

•

rekreáció, valamint gyakorlati sportági ismeretek

Ezen felül kötelező szakmai gyakorlatok budapesti és országos sportszervezeteknél, valamint
kötelező szakmai tábor.

•••

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

SPORTSZERVEZő

Mit kezdhetsz ezzel a végzettséggel?
állást találhatsz majd sportszervezeteknél (egyesületeknél, szövetségeknél, vállalkozásoknál), rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél,
valamint önkormányzatoknál. Sportszervezőként – ha elég kreatív leszel – önállóan
kezdeményezve is létrehozhatsz sportegyesületeket, sportvállalkozást, szervezhetsz egy
téma köré csoportosuló sportmozgalmat. Vezetői, szervezői feladataid mellett vagy
önállóan sportmarketing-tevékenységet is végezhetsz.

Felvételi információk:

ppk.elte.hu/felvetelizoknek
Ezen a címen egyelőre csak a 2018. évi, lezárult felvételi eljárás információi érhetők el. A 2019. évi információk
a felvi.hu honlapon való megjelenésüket követően, legkorábban 2018 novemberében olvashatók.

Nézz körül nálunk!

instagram.com/elteppk
facebook.com/elteppk
ppk.elte.hu

