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SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS
SPORTSZERVEZÉS SZAKIRÁNY

SPORT

SPORT

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Érettségi követelmények/vizsgatárgyak:
Kettõt kell választani: biológia v. magyar v. testnevelés v.
történelem v. matematika v. egy idegen nyelv (választható

nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése:
sportszervezõ
Szakirányfelelõs: Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens
Képzés célja:
Olyan felkészítés biztosítása, amelynek eredményeként a sport
szervezeti, vezetési és gazdálkodási kérdéseivel is megbirkózó; a
sportvezetés különbözõ szintjein elhelyezkedõ és közremHködõ;
a piacgazdálkodás keretei között mHködõ sportéletet irányítani
képes, megalapozott és differenciált szakmai tudással rendelkezõ
sportszakemberek képzése valósul meg.
Képzési jellemzõk:
A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), PTE-KTK
(7622 Pécs, Rákóczi út 80.)
A foglalkozások formája: elõadás, gyakorlat
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint
Fõbb tárgyak:

Alapozó ismeretek:
medicinális
ismeretek,
közismereti ismeretek

társadalomtudományi

A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

ismeretek,

Szakmai törzsanyag:
társadalomtudományi
ismeretek,
gazdasági
ismeretek,
sporttudományi ismeretek, sportági alapozó ismeretek, csapatsportjátékok és egyéni sportágak, szabadidõsportok alapjai

Választható tárgyak:
A sporttudomány és közgazdaságtudomány körébõl, valamint a
PTE karainak „Campus-kredit” kínálatából.
Elhelyezkedési lehetõségek:
Önkormányzatok sportmunkatársai, vezetõi, országos, megyei,
városi sportszervezetek ügyintézõi, csoport-, és osztályvezetõi,
sportegyesületi
gazdasági
vezetõi,
ügyvezetõ
elnökei,
rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozások, szervezetek
ügyintézõi, vezetõi, sportlétesítmények üzemeltetõi, vezetõi,
sportmarketing és sportturizmussal foglalkozó szervezetek
szervezõi, vezetõi, szállodák, rekreációs központok, fitness
centrumok szervezõi, vezetõi, egyéni és társas vállalkozások
szervezési és vezetési ismereteket igénylõ munkakörei.
További információk / Megjegyzés:
A képzésrõl további információ a Sporttudományi és Testnevelési
Intézet honlapján található: http://www.tesi.ttk.pte.hu/kepzesek
Elérhetõségek:
PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok
PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

