MAGYAR KERESKEDELMI ÉSIPARKAMARA

KŐFARAGÓ ÉS MŰKÖVES MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzésszakmai követelményeinek időtartama:

Kőfaragó és műköves mester
Építőipar
110 óra

2. A mesterképzésre való felvételfeltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Kőfaragó és műköves mesterképesítés
képzési és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a
mestervizsga időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt
szakmai gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A részvétel követésének módja.
Megengedett hiányzás mértéke.
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele.

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
24 fő

szóló

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A szakmai alapképzettség folyamatos fejlesztési igényének megerősítése. A szakmai
terminológia elmélyítése és egységesítése. A szakmai identitás, az önkép és a kommunikáció
megerősítése, fejlesztése. A szakma rangjának, megbecsültségének növelése, a missziós
szemlélet kialakítása. A megszerzett ismeretekkel a vállalati, cég munkakultúra a szakma
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a munkaszervezet munka és intellektuális
kultúrájának növelése, a megrendelői igény magas szintű kiszolgálása. A munkaszervezet
pedagógiai tudásának bővítése, az együttműködés, az egymás szakmai tanítása. A
munkaszervezetben dolgozó fiatal munkavállalók és szakmát tanulók nevelése, oktatása, a
szakma átörökítése. Az oktatási intézményekkel történő szakszerű kapcsolattartás. Az ön és
munkaszervezet menedzselése, a szakmai tevékenységek magasabb szinten történő
megvalósítása. A szakmai minőség innováció előtérbe helyezése. A munkaszervezet hatékony
működtetése. A megrendelői kör bővítéséhez, megtartásához szükséges szakmai tudás
gyarapítása.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák Gyakorlati
összes óraszáma száma
órák száma

Szakmai ismertek

78

42

36

Ügyfélkapcsolat és
minőségbiztosítás
Portfólió, prezentáció és
vizsgaremek
(készítés)követelményei.(feladatai)
BIM technológia ismeret

8

8

0

16

16

0

8

8

0

Összesen

110

78

32

6. A mesterképzés szerkezete
6.1. Szakmai ismeretek tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szakmai ismertek
A szakma tágabb kontextusban való elhelyezése. A
teljes beruházási folyamat bemutatása. A kő –és
műkőtermékek előállításához és beépítéséhez
szükséges meglévő ismeretek megerősítése, bővítése,
a szükséges kompetenciák és készségek fejlesztése.
Új anyagok új technológiák, új kőfeldolgozó és
kőmegmunkálógépek megismerése, ábrázolási és
rajzolási technikák bővítése. A felújítási és a
restaurálási ismeretek gyarapítása. Az építő
tevékenység társadalmi/kulturális és esztétikai
törekvéseinek történeti bemutatása. A szakmai
önbecsülés, valamint az elődök tiszteletének és a
szakmai jövőkép formálásának szemléleti alakítása.
A kapcsolódó terminológia egységesítése, rögzítése.

A tananyagegység óraszáma

78 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Kőből és műkőből a
megrendelői
igényeknek megfelelő
termékeket-

Tudás

Attitűd

Széleskörűen és
átfogóan ismeri az
építőipar
tevékenységeit,

Elfogadja a
mesterképesítés
önkép erősítésének
fontosságát. A
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Autonómiafelelősség
Munkáját a
munkatársakkal
együttműködve,
saját feladatain

munkadarabokat,
síremléket,
urnasíremléket,
urnafalakat tervez,
feliratoz, kivitelez,
helyreállít, felújít.
Sokszorosításokat,
helyszíni
műkőfelhordásokat
végez.
Dokumentációkat,
nyilvántartásokat
vezet.
Műhelyrajzokat,
árajánlatokat,
költségvetéseket,
gyártásterveket,
időterveket,
anyagszámításokat
készít, szerződéseket
előkészít.
Munkafolyamatok
szervez, koordinál.
Kőmegmunkáló és
kőfeldolgozó gépeket
működtet. Gipszmintát
átmásolja kőbe.
Késztermékeket
biztonságtechnikai
munkavédelmi
előírásoknak
megfelelően felszereli,
beépíti.
Irányítás mellett
restaurátori munkákat
végez. Az
építészettörténet
stílusjegyeit
környezetében
beazonosítja,
munkájában
alkalmazza, hozzá
igazodik.

jellemzőit.
Részleteiben és
összefüggéseiben is
ismeri a kőből és
műkőből kézi és gépi
technológiával
elkészítendő
termékek
előállításának,
felszerelésének,
beépítésének
szakmai folyamatát,
a minőséghez tartozó
szabványértékeket, a
kézi eszközök
karbantartásának
módjait, a mobil és
telepített gépi
eszközök
üzemeltetését, a
betartandó
munkavédelmi
szabályokat.
Ismeri az
építészettörténeti
korszakokat, azok
stílusjegyeit,
környezetében
felismeri,
beazonosítja,
szükség esetén
munkájában azokhoz
igazodik.
A vizuális
tájékoztatásokat,
terveket, rajzokat
érti, olvassa. Fejben
térbeli képet alkot,
forgat. Ismeri az
ábrázolási módokat
és azok szabályait.
Ismeri a restaurálási
folyamatok
szemléletbeli
alapjait, a
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szakma
presztízsének
misszióját.
Munkáját
elkötelezetten,
szabatoson végzi.
Teljesítményét,
munkáját,
szakmaiságát
értékként kezeli.
Nyitott az új
szakmai
megoldásokra.
Motivált az
önképzésre, az
élethosszig tartó
tanulásra,
Érdeklődik a
szakma kulturális
háttere iránt.
Probléma esetén
kreatív, új
megoldásokat is
keres.
Törekszik a tanult
ismertek szakszerű
alkalmazására.
Törekszik a tanult
és tapasztalt
ismeretek
munkaszervezet
tevékenységébe
történő beépítésére.

belül önállóan
végzi, a határidők
maradéktalan
betartásával.
Kompetenciáján
belül felelősséget
vállal, hogy az
értékesítésre,
megrendelésre
előállított termékek
a legjobb
minőségűek
legyenek.
A szervezési
tervezési,
előkészítési
feladatokban
elkövetett hibákat
belátja,
felelősséggel
felvállalja azok
következményeit,
törekszik azok
kijavítására.

Alkalmazza az
ábrázolási
rendszereket.
Épületszerkezeti,
épületplasztikai
elemek készít.

hozzátartozó
leglényegesebb
technikai eljárásokat,
a saját
kompetenciájának
határait. Ismeri az
épületszerkezetek és
az épületplasztikai
elemek összefüggés
rendszerét, a
korszerű anyagokat,
technológiákat,
digitális eszközöket.

Szem előtt tartja a
restaurátori
útmutatásokat.
Nyitott a megújult
környezetvédelmi
megoldásokra.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Építőipari ismeretek

A tematikai egység
tartalmi elemei

Az építőipari
tevékenység jellemzői,
feladatai, a kivitelezés
munkafolyamatai,
szakterületei,
szereplői.
A beruházás teljes
folyamata és
dokumentációi.

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
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Az építőművészet
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Vetített illusztráció.
Hallott szöveg
jegyzetelése.
Egyéni tapasztalatok
megosztása szóban.
Kivetített tervrajzok,
mérnöki és műszaki
rajzok közös
elemzése,
értelmezése.
Dokumentációk
valós illusztrálása.

Az építő tevékenység
hatása az ökológiai
egyensúlyra, a
környezetre és a
lakosságra.
Kőfaragó és műköves
szakma területei és
lehetőségei az építő
tevékenységben.
Építészettörténeti
korszakok,
stílusjegyek, érintve a
korszakok szellemi
törekvéseit.
Az épületszerkezeti és
épületplasztikai

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

Terminusok
rögzítése.

10

Hallott szöveg
jegyzetelése.
Vetített illusztráció.
Terminusok
rögzítése.

Kőfeldolgozó és
kőmegmunkáló
gépek. Kő és
műkőtermékek
előállítása.
Új anyagok.

Kivitelezést segítő
dokumentációk
készítése

elemek típusai,
csoportosításai,
összefüggésrendszere.
Homlokzatkép.
Oszloprend.
Hagyományos és a
korszerű CNC gépek
fajtái, telepítése
karbantartása, a
telepítés feltételei,
engedélyek,
beüzemelés szabályai.
Kézi és gépi faragás
gyorsítása, minőségi
műkőtermékek
előállítása,
megdolgozása,
javítása, tárolása és
utókezelési módjai, a
felület megmunkálás
módjai, Színezési és
különböző felületi
megjelenések, hatások
technikái. Korszerű
anyagok, sokszorosító
eljárások. A
tömbkövek, kőlapok
megmunkálásának
szakmai logikája,
technológiája és
követelményei.
Műgyantakötésű
lapok, kerámia,
üvegkerámia.
Digitális eszközök.
Lézeres felmérés.
Kőtermékek beépítése
és a vonatkozó
szabvány előírások.
Felmérésiterv,
kivitelezési
ütemtervkészítés,
felmérési technikák,
gyártásiterv,
műhelyrajz készítés
kézzel és digitálisan.
Szerződés,
megállapodás
előkészítése. Építési
napló/e –napló.
6

Csoportos, szóbeli
megbeszélések.

20

Hallott szöveg
jegyzetelése.
Vetített illusztráció.
Terminusok
rögzítése.

10

Rajzok, tervek
készítése
hagyományos és
digitális formában.
Egyéni vagy csoport
munka.
E –napló egyéni
kitöltése.
Terminusok

A munka átadás és
átvétel, garancia és
jótállás
dokumentációi,
felhasználta anyagok
tanúsítványai.
Ábrázolási
rendszerek.
Ábrázológeometriai
ismeretek.

Felújítási és
restaurálási
ismeretek.

rögzítése.

Vetületi ábrázolás,
axonometrikus
ábrázolás (áthatás
szerkesztés),
perspektivikus
ábrázolás.
Műszaki rajz.
Szabadkézi rajz.
Ábrázoló geometria.

10

Terminusok
rögzítése.

Boltívek, boltozatok
szerkesztése, lépcsők
rajzolása, kőrögzítési
csomópontok
rajzolása.
A restaurálás és a
felújítási
munkaszemléleti
különbözőségei.

Szemléltetés és
megbeszélés.

5

Hallott szöveg
jegyzetelése.

A restaurátori munka
főbb lépései,
technológiái, anyagai
minőségi
követelményei.
Műemlékvédelem és a
vonatkozó jogi
szabályok.
Tevékenységi és
felelősségi határok.

Kőfaragó -és
szobrászati
technikák.
Készségfejlesztés.

Tanóra keretében
történő gyakorlás.
Tanári korrekció.

A felújítás
dokumentációi.
Figuratív és
nonfiguratív ábrázolás.
Agyag mintakészítési
technikák Kopogtató
gipszforma készítés,
gipszmintakészítés,
pontozógép beállítása,
használata.
Ornamentika készítés
műkőfelhordással.
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Vetített illusztráció.
Terminusok
rögzítése.

16

Vetített illusztráció.
Tanári magyarázat
és bemutatás.
Tapasztalatok
megosztása.
Egyéni munka.

Makett/modell,
esztétikai érzék,
formaérzék, formatan.
Tagozatfaragás,
élképzés.

Terminusok
rögzítése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok.

Szóbeli kérdések és válaszok.
Kiadott rajzi feladatok tanári ellenőrzése.
A dokumentációk egymás közötti ellenőrzése.
A kőfaragói és a plasztikus feladatok tanári
megítélése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak.

Ajánlott irodalom, szakmai anyag

1. Vereckei István
Kőfaragó
szakmai ismeretek I-II.
2. Szerényi Istán- Gazsó Anikó
Építőipari
anyag-és gyártásismeret I_II
3. Szerényi István
Építőipari
műszaki rajz
4. Szentkirályi-Détshy
Az építészet
rövid története
5. Somorjai Antal
Épületszobrász, kőfaragó műkőkészítő
szakrajz (I-II kötet)
6. Szerényi István – Botos Andrea
Szabadkézi rajz
7. Déry Attila
Klasszikus formatan
8. Der Steinmetz( Német szakmai könyv)

Restauráláshoz szüksége korszerű anyagok
.javító,tömítő, konzerváló anyagok,gipsz modell a
pontozógép beállításához. Számítógépes terem.
projektor vetítővászon, autoked rajzolóprogram
legyen feltelepítve a számítógépre

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális
feltételek.

.

6.2.

Ügyfélkapcsolat és minőségbiztosítás tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Ügyfélkapcsolat és minőségbiztosítás
Az ügyfelek minőségi kiszolgálása szakmai és az
emberi kapcsolatok vonatkozásában.

A tananyagegység óraszáma

8 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd
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Autonómia-

Ügyfélközpontú
munkafolyamatokat
épít, kialakít és
alkalmaz.
Az ügyfelek kéréseit
szakszerűen
feldolgozza, az
ügyfelekkel folyamatos
kapcsolatot tart. Az
ügymenetekben az
érintettekkel egyeztet
tájékoztatást ad, az
egyeztetéseket
dokumentálja
Minőségbiztosítási
intézkedéseket,
dokumentációkat,
eredménykimutatásokat
készít. Ellenőrzi az
elkészült termékeket
minőségi
kritériumoknak való
megfelelőségét.

felelősség
Ismeri az általános
Törekszik az
Felelősséget
alapszabályt ”a
ügyfelek
vállal az ügyfelek
megrendelő fizet”.
megértésére,
legmagasabb
Ismeri
segítésére a
szintű
ügyfélkívánság,
kölcsönös bizalom
kiszolgálásáért, a
Különböző
kiépítésére.
szakmai
megbízások
Kommunikációjában minőségért, a
teljesítésének
konstruktív,
biztonságos
szakmai
együttműködő.
kivitelezésért.
megvalósításhoz
A megrendelői
Felelősséget érez
vezető utat. Ismeri a szándékot szakmai
a minőség
korszerű
tanácsaival segíti.
folyamatos
minőségbiztosításhoz
biztosításáért.
Törekszik
szükséges
figyelemmel kísérni
dokumentumok
a gyártási, a
fajtáit, a
kiszolgálási
dokumentumokban
folyamatok
rögzítendő
minőségi
tartalmakat, a
teljesülését, szükség
dokumentumok
esetén beavatkozik a
elkészítéséhez
hiányosságok
szükséges
felszámolása
jogszabályi hátteret.
céljából.
Ismeri a minőség, az
ügyfélközpontúság
és a sikeres működés
közötti
összefüggések szem
előtt tartásának
fontosságát.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység
tartalmi elemei

A digitális
kapcsolattartás
formái.

Telefon, email
üzenetek írása, (sms)
chat és videóhívások,
messenger, skype,
Digitális megjelenés. viber.
Honlap fejlesztés.
Közösségi média
(Facebook, Instagram,
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Számítógépes
gyakorlás.

Üzentek
dokumentálása
digitális rajzolás

minőségbiztosítási
rendszerek

Chatbot)
Mappa alkalmazás,
digitálisnaptár,
digitális jegyzetek.
CAD rendszer
bemutatása. Vektoros
programok.
Látványterv
animációk.
EQAVET, Hayrendszer

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.3.

1

Számítógépes
gyakorlás.

2

Számítógépes
gyakorlás.

Csoportos
megbeszélés.

3

Szóbeli kérdésekre adott válaszok kiértékelése.
Számítógépes gyakorlat ellenőrzése.
Interneten elérhető információk
EQAVET, Hay-rendszer
Számítógépes tanterem, CAD programmal.

Vizsgakövetelmények feladatai tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A vizsgakövetelmények feladatai
Portfólió, prezentáció és vizsgaremek készítés
feladatai.
A
digitális
tanulási
folyamat
dokumentálásához
szükséges
kompetenciák
fejlesztése. Az írásbeli és műveltségi kérdéskörre
való felkészülés.

A tananyagegység óraszáma

16 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Tanulási folyamatot
dokumentál.
Szakmai
folyamatokról fotókat,
videót készít
Szakmai munkájáról
rajzokat, terveket
készít. Magas szintű,
összetett szakmai

Ismeri a szakmai
feladatok
dokumentálásnak
módját. Ismeri a
word, exel és a
power point digitális
eszközök
használatának
módjait.
Ismeri a vizsgaremek
10

Törekszik a
mesterszint
követelményeinek
eleget tenni.
Elfogadja a digitális
megjelenítés
minőségi
követelményeit.

Autonómiafelelősség
Felelősséget érez a
prezentáció és a
vizsgaremek
megvalósításának
színvonalas
elkészítésért

feladatot kivitelez.
Tevékenységének
bemutatására vetíthető
diasort készít, és
szóbeli közlés
kíséretében bemutatja.
Szakmai tudásáról
szóban számot ad.

elkészítéséhez
szükséges anyag
kiválasztásának
szakmai kritériumait,
a kivitelezéshez
szükséges szakmai
útvonalat.
Ismeri a
hagyományos és
digitális rajzolás
eszközeit.

Minőségorientált a
vizsgaremek
produktumát
illetően.
Nyitott az új
ismeretekre.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út.

A
tananyagegység
tematikai
egységei
A munkafolyamat
dokumentálása
Diakészítést

Vizsgaremek
A szakmai
műveltséghez
tartozó ismeretek
elmélyítése.
Írásbeli
feladatokra
felkészítés.

A tematikai egység tartalmi
elemei

Fotókészítés, leírások készítése a
kivitelezési folyamatról.
Word szerkesztés.
Minőségi diák, animáció,
videókészítési technikák.
Ppt szerkesztés.
Konzultáció! (Téma bemutatás,
témarajzok )
A témakörök tartalmi
követelményei.

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

4

Tanári bemutatásTanulói gyakorlatok.

4

Tanári bemutatásTanulói gyakorlatok.

5

Megbeszélés.

3

Megbeszélés.
Szóbeli gyakorlás.

A költségvetés és anyagszükséglet
meghatározása.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Csoportos megbeszélés, tanári értékelés.

Interneten elérhető információk.
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

Excel táblázatban
egyénileg.
Számítások, műveletek gyakorlása.

Számítógépes tanterem

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

BIM technológia tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

BIM technológia ismeret

A tananyagegység célja

CAD-alapú tervezésmódszertani folyamatok
alkalmazásának megismerése. Az üzemeltetésben
alkalmazható tartalmak megismerése.

A tananyagegység óraszáma
8 óra
Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Felhasználói szinten
alkalmazza a korszerű
3D modellezési
technológiákat.
Munkaszervezetében a
BIM technológia
lehetőségeit
folyamatosan beépíti.

Ismeri a BIM
technológiával
készített 3D
modelleket, a
formátumokat kezelő
szoftvereket és a
modellek információ
tartalmát képes
kinyerni a
feladatellátáshoz
szükséges
mértékben.

Törekszik arra,
hogy a BIM
technológiát a
munkaszervezet
tagjai is
megismerjék oly
módon, hogy a
termelési valamint
az, ügyfélkapcsolati
folyamatban
hasznos legyen.

Autonómiafelelősség
Munkája során a
kinyert adatokat
megfelelően
dokumentálja és
tárolja, illetve
gondoskodik az
adatok
elérhetőségének
biztosításáról.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
BIM technológia
3D modellezés

A tematikai egység tartalmi
elemei

a BIM technológia
hasznossága szükségessége
az építőipari folyamatokban
Szakmai tevékenységek
tervezése 3D-ben

A tananyagegység elvárt tanulási

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
4

4

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Tanári
magyarázat.
gyakorlás

a 3D-ben tervezett termékek elkészítési folyamatának
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eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok.
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak.
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális
feltételek.

kiértékelése
BIM kézikönyv I.kötet.
https://www.mmk.hu/bim-dosszie
https://www.graphisoft.hu/oktatas/oktatoanyagok/
https://hun.architecturaldesignschool.com/bestsoftware-tutorials-web-27560
Számítógépes tanterem 3D szoftver alkalmazási
lehetőséggel.

7. A Mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Szakmai ismertek

Ügyfélkapcsolat és
minőségbiztosítás
Portfólió, prezentáció és
vizsgaremek (készítés)
követelményei,(feladatai)
BIM technológia ismeret

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Felsőfokú szakirányú
szakirányú érettségi vagy
képesítés és 5 éves szakmai
technikum, vagy
gyakorlat
kőfaragó végzettség és 5
éves szakmai gyakorlat
Felsőfokú végzettségű HR
Felsőfokú szakirányú
képesítés és 5 éves szakmai
gyakorlat és informatikai
ismeret
Építőmérnök informatikai
ismerettel

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.
8.2.

8.3.

A Mesterképzés helyszínei: Számítógépes tanterem, kőfaragó műhely, tanterem
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Kőfaragó és műköves mesterképesítés képzési és
kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint.
Egyéb feltételek:

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos kőfaragó és műköves mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja
tartalmazza.
13

