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A szakképzés els ő szakma esetén államilag finanszírozott.  

Levelező tagozaton a konzultációk és a vizsgák is szombaton  vannak 
 

 
A szakképzés szakmacsoportja: műszaki, gazdasági (372/2007. XII. 23) Korm. 
rendelet 
A képzés időtartama:  2 év 
Minimális iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 

A képzést azoknak ajánljuk:  
� akik művészeti jellegű szakközépiskolában végeztek és szakirányú felsőfokú 

szakképzettséget szeretnének szerezni 
� akik művészi érzéküket, és alkotókészségüket piacképes tudást biztosító szakma 

megszerzésével szeretnék kiteljesíteni 
� akik érdeklődnek az ipari termékek formavilága, formagazdagsága iránt és 

kreativitásukat ezen a területen szeretnék fejleszteni 
� akik műszaki, mérnöki tevékenységük során ipari termék- és formatervezéssel 

foglalkoznak és szeretnének szakmailag továbblépni 
� akiknek munkájuk során a design – akár a tárgyak, akár a környezet tekintetében –

fontossá vált és szeretnék ezen a területen a képességeiket fejleszteni 
 

A képzésre való jelentkezés: 
Az intézmény által kibocsátott jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi 
bizonyítvány-, a középiskolai 11-12 osztályos év végi bizonyítvány másolatát, 
valamint egy nyilatkozatot a meglévő szakképesítésről.  
A jelentkezési lap és a meglévő szakképzésről szóló nyilatkozat letölthető a 
www.katedra-iskola.hu vagy a www.korepak.hu honlapokról. 

 
A KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI: 

0061-06  Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 
0062-06  Marketing és PR alapismeretek 
0067-06  A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése 
2653-06  Terméktervezésre vonatkozó műszaki, gazdasági feladatok 
2654-06  Terméktervezésre vonatkozó informatikai és számítógép-kezelési 
feladatok 

 
A szakképzés elvégzése után szakirányú továbbtanulá si lehet őség:   

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar ipari termék- és formatervező alapszak 
(szakképzettség megnevezése: ipari termék- és formatervező mérnök). A 
szakképzésben teljesített 120 kreditből 55 kredit beszámításra kerül. 
 
 
 



Szakmai gyakorlat:   
 

A tantervbe épített gyakorlat: 360 óra (160 óra a második félév után, 200 óra a 
harmadik és a negyedik félévben) 
 

 
Részletes tájékoztatás:  

Dr. Tubakné Tütő Ágnes iskolamenedzser (Katedra Gimnázium, Informatikai és 
Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, 76/502350, 30/9381671) 
www.katedra-iskola.hu 
Dr. Tóth József főiskolai docens (Kecskeméti Főiskola GAMF Kar /76/516-346, 
20/354-4224/  
www.korepak.hu  

 
 
  


