
 
 

Képzési ismertető 
 

Minőségfejlesztés a közművelődésben II. modul: Közművelődési szervezetek 
helyszíni szemléje (auditja) 

 
 

Azonosító szám: 46899-3/2013/. Közm 

Képzés célja: A képzés során a résztvevő képessé válik az előző modulban megtanult önértékelési 
rendszerek helyszíni ellenőrzésére. A gyakorlati foglalkozásokon elsajátítja a 
pályázati anyagok átvizsgálásának és azok értékelésének módszertanát, valamint 
megismerkedik az audit előkészítésének és lefolytatásának a menetével. 

Főbb témakörök: - az audit fogalma, az audit folyamata  
- az auditor személyi jellemzői  
- Minősített Közművelődési Szervezet Cím és Díj pályázati anyagok 

átvizsgálása, értékelése 
- az audit előkészítése és  lefolytatása 
- követő audit 

 

Megszerezhető kompetenciák: - az audít előkészítésének és lefolytatásának ismerete 
- képesség az auditálási folyamat objektív és szubjektív feltételeinek 

megteremtésére 
- komplett tájékozottság a Minősített Közművelődési Szervezet Cím és Díj 

pályázat anyagairól  
- az ismeretek tudatos alkalmazása a követő audit folyamán 

 

Bemeneti feltételek: - szakirányú felsőfokú végzettség vagy bármely felsőoktatási szak + OKJ-s 
szakképesítés (közművelődési szakember I., II.) 

- szakirányú felsőfokú végzettség vagy bármely felsőoktatási szakhoz 
tartozó szakképzettség + szakirányú szakképesítés (közművelődési 
szakember I., II.) 

- minimum 5 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat 
- I. modul (Önértékelés a közművelődési szervezeteknél) tanúsítvánnyal 

igazolt elvégzése. 
- a képzési díj teljes összegének befizetése 

Képzés óraszáma:  30 óra,  ebből elmélet: 16 óra 

 gyakorlat: 14 óra 

Tervezett időpont: Létszámtól függően folyamatosan indul 

Képzés formája: csoportos képzés 

Helyszíne: Budapesti Művelődési Központ; 1119 Budapest, Etele út 55. 



 

Tanúsítvány kiadásának feltétele: - a vizsgakövetelmény teljesítése 
- jelenlét minden továbbképzési napon 

Vizsgakövetelmény: A képzés zárásaként a résztvevő az elsajátított ismeretekről írásbeli vizsga keretén belül 
számol be. A vizsga feladatlap kifejtendő kérdések segítségével, valamint egy esetpéldára 
adott értékelés alapján méri a résztvevő tudását. Az értékelés részét képezi az órai munka 
minősítése; a gyakorlati példák teljesítése és azok megoldásának minősége. 
A vizsga által megszerezhető minősítések a pontszámok alapján: 
0  -55 pont    nem felelt meg 
56-63 pont    megfelelt 
64-75 pont    jól megfelelt 
76-80 pont    kiválóan megfelelt 
Sikertelen vizsga esetén a résztvevő a vizsgát egy alkalommal megismételheti. Amennyiben a 
második vizsga eredménye sem éri el a "megfelelt" szintet, úgy a tanfolyam ismétlését 
követően nyílik lehetőség a vizsga újbóli letételére. 

Jelentkezés menete: A leendő résztvevő az oktatásszervező által küldött jelentkezési lapot kitölt i és 
elektronikusan (szkennelt  és Word dokumentum  formátumban) visszaküldi. Ez 
alapján elkészül a felnőttképzési szerződés, melyet 3 példányban, aláírva az eredeti 
jelentkezési lappal együtt visszaküld az oktatásszervezőnek. 
A jelentkezési lap egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére. 
A részvételi díjnak legkésőbb a képzés megkezdéséig meg kell érkeznie! 

A képzés lemondása: Részvevő részéről: 
A képzés megkezdését megelőző 10 napban történő lemondás esetén a képzési 
díjat nem áll módunkban visszafizetni. 
Képző részéről: 
Amennyiben a képzés a Budapesti Művelődési Központ által kerül lemondásra (pl.: a 
jelentkezők száma nem érte el a minimális létszámot), a befizetett képzési díjat 
100%-ban visszafizetjük Önnek! A képzés elmaradásáról legkésőbb a tervezett 
időpont előtt 1 nappal értesítjük a résztvevőket. 

A képzés befejezését igazoló 
okirat: 

Tanúsítvány 

A képzés oktatásszervezője: Makk Katalin 

telefonszám: 371-2771 

e-mail: kepzes@bmknet.hu 

 


