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– KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 
 
Felsőoktatási szakképzés megjelölése:   Kommunikáció és média felsőoktatási 
szakképzés 
 
Indított szakirányok:       Kommunikátor 

Moderátor 
Képzési terület:      Társadalomtudomány 
Besorolási szak:      Kommunikáció és médiatudomány 

Képzési ciklus:      Felsőoktatási szakképzés 

Képzési forma (tagozat):     teljes idejű (nappali), részidejű (levelező) 
Szakért felelős kar:      Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szakfelelős neve:      Dr. Oláh Szabolcs 
Képzési helyek:      Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar  
Képzési idő:       4 félév 
Az oklevélhez szükséges kreditek száma:   120 kredit. 
 
Összes kontaktóra száma: 
Kommunikátor szakirányon     teljes idejű képzésben: 900 óra 
       részidős képzésben: 300 óra. 
Moderátor szakirányon      teljes idejű képzésben 900 óra 
       részidős képzésben 300 óra. 
 

Szakmai gyakorlat ideje, kredit értéke, jellege: teljes idejű képzésben 30 kredit, 1 félév, legalább 560 óra  
 részidős képzésben: 30 kredit, három hét, legalább 240 óra 

 
A Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei a 39/2012 
(XI. 12.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján: 
1. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 
1.    A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés 
(Communication and Media at ISCED level 5) 
2.    A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 
–    szakképzettségek: 
–    felsőfokú kommunikátor-asszisztens 
–    felsőfokú moderátor-asszisztens 
–    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 
–    Assistant Communicator 
–    Assistant Moderator 
–    választható szakirányok: kommunikátor szakirány (Assistant Communicator), moderátor szakirány 
Assistant Moderator 
3.    Képzési terület: társadalomtudomány 
Képzési ág: társadalomismeret 
Besorolási alapképzési szak: kommunikáció és médiatudomány 
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 
1416    Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője 
2531    Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 
2532    Pr-tevékenységet tervező, szervező 
2715    Könyv- és lapkiadó szerkesztője 
2716    Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő 
4190    Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 
4224    Ügyfél- (vevő)tájékoztató 
4229    Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású 
4.    A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 
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–    az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%–45%; 
–    az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő 
gyakorlat időtartama három hét; 
–    a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit; 
–    a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 
5.    A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: 
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a. 
6.    A felsőoktatási szakképzés célja: 
A felsőoktatási szakképzés célja olyan médiaszakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi 
kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők 
kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struktúrákban és terepeken egyaránt. 
A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény – önkormányzat, alapítvány, államigazgatási, 
érdekvédelmi, és civil szervezet, kommunikációs cég – alkalmazottjaként a belső és külső 
kommunikációs kapcsolatok ügyeinek intézője és felelős az intézmény egységes arculatáért is. 
A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban 
szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények 
rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok 
koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot. 
7.    A képzésben elsajátítandó kompetenciák 
a)    A képzésben elsajátítandó tudás, ismeret: 
–    a kommunikáció elmélete, kommunikációs készségfejlesztés, szabályozott társadalom, információ 
és társadalom, a kommunikáció fontosabb színterei és eszközei; 
–    a kommunikáció és a tömegkommunikáció (média) társadalomtörténete, hatásmechanizmusai és 
működése, a társadalmi kommunikáció gyakorlati funkciói; 
–    a társadalmi és tömegkommunikáció interpretációi és gyakorlati alkalmazási területei, és annak 
eszközei; 
–    a tömegkommunikáció (média) szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása; 
–    tömegkommunikációs (média) eszközök, mediatizált (info)kommunikációs gyakorlat; 
–    közéleti kommunikációs, public relations és reklám ismeretek és hatásmechanizmusok; 
–    pszichológiai és etikai alapismeretek; 
–    vállalati kommunikációs és alapvető gazdasági és menedzsment-ismeretek; 
–    a hagyományos és új generációs egyéb kommunikációs eszközök, informatikai megoldások 
elméleti és gyakorlati ismeretei; 
b)    készségek, képességek: 
–    önállóság és felelősség a munkafeladatokban; 
–    a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak és működési alapelvek 
elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban; 
–    a nonverbális és verbális kommunikációs technikák alkalmazása az ügyfélszolgálati munka során; 
–    a társadalmi- és tömegkommunikáció (média) különböző területeinek és összefüggéseinek 
meglátása, a megfelelő infokommunikációs eszközök alkalmazása; 
–    a társadalmi- és tömegkommunikáció alapvető elméleteinek, igényeinek megfelelő produktív 
munkavégzés; 
–    a tömegkommunikáció (média) intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő munkakörök, 
feladatok ellátása, ebben a szektorban dolgozó felsővezetők munkájának támogatása; 
–    együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességek, kommunikációs készség, hatékony 
munkavégzés; 
–    egy adott piaci-gazdasági szereplő, vállalkozás szervezeten belüli, szervezeten kívüli, illetve 
szektorközi (államigazgatás, gazdaság, civil szféra) kommunikációs feladatainak gyakorlati 
alkalmazása. 
8.    A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei: 
–    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; 
–    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 15 
kredit; 
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–    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a 
szakirány szerinti modul: 57 kredit. 
9.    A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: 
A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve –     a felsőoktatási 
intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas 
szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő. 
10.    Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények 
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex 
típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve 
oklevél szükséges. 
 

Záróvizsga (szakmai vizsgarészek tartalma, a záróvizsga eredményének kiszámítási módja) 

Szakmai vizsgabizottság előtt tett szóbeli vizsga. 
Több tárgy összevont ismeretanyagát, a képzés során megszerzett kompetenciát méri. 
A vizsgabizottságban külső tagként jelen van a regionális Kereskedelmi és Iparkamara szakembere. 
 
A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

A képzési programban előírt szakmai ismeretmodulok tárgyainak (90 kredit) 
teljesítése. 
A képzési programban előírt szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

 
A záróvizsga tartalma a kommunikátor szakirányban: 
Intézményi és üzleti kommunikációs tevékenységek 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
A szóbeli vizsgán a kommunikátor szakirány hallgatói egy szimulált kommunikációs helyzetben 
számot adnak arról, hogy az elméleti képzésben és a szakmai gyakorlaton képessé váltak értékesítés-
centrikus intézményi és üzleti információcserére, melynek során bizalmi légkört alakítanak ki. 
Gyakorlati feladat megoldásával az alábbi területeken kell a kompetenciák meglétét igazolni: 
Sajtótájékoztató megszervezése és vezetése. Prezentáció készítése és bemutatása a szakmai 
közönségnek. Reklámtevékenység megszervezése. Sajtóvisszhang nyomon követése és elemzése. 
Saját kiadású és szerkesztésű, a dolgozóknak, a külső munkatársaknak és a szűkebb szakmának szánt 
újságot kíván indítani. A vállalat tevékenységét bemutató pr-cikk megírása. Céges weboldal 
arculatának és funkcióinak megtervezése. Web-áruház arculatának és funkcióinak megtervezése, 
menedzselése. Tárgyalás előkészítése, megszervezése és a tárgyalás zavartalanságának biztosítása. 
Kríziskommunikáció és konfliktuskezelés. Alkalomhoz illő megjelenés, viselkedés, öltözködés, 
protokoll. Marketingesekkel együttműködve a hatékony fogyasztást ösztönző módszerek kidolgozása. 
Új kollégák betanítása külső és belső kommunikációs folyamatokkal kapcsolatos munkakörökbe. A 
tömegkommunikációs technika eszközei. Arculatépítés és public relations. A nyilvánosság előtti 
beszéd technikája, retorika. Arculatépítés és public relations. Kapcsolattartás a sajtóval és a médiával. 
 
A záróvizsga tartalma a moderátor szakirányban: 
Műsorszerkesztési, műsorvezetői, szerkesztő-riporteri ismeretek alkalmazása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
A szóbeli vizsgán a moderátor szakirány hallgatói egy szimulált kommunikációs helyzetben számot 
adnak arról, hogy az elméleti képzésben és a szakmai gyakorlaton képessé váltak a legkülönbözőbb 
médiaprodukciókban, illetve a művelődési intézményekben moderátori feladatkört ellátni. 
Gyakorlati feladat megoldásával kell az alábbi területeken a kompetenciák meglétét igazolni: 
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Rendezvények lebonyolítása szervezőként, szerkesztőként, műsorvezetőként színházban, művelődési 
házban, szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon. Az elektromos média különféle produkcióiban 
műsorok lebonyolítása, műsorok koncepciójának, forgatókönyvének elkészítése, a programok 
tematikusan felépítése. Közreműködők (művészek, szakemberek) kiválasztása, felkészítése. 
Műsorszámok összekötése saját szöveggel. Az offline és az online sajtóban, a televízióban és a 
rádióban szerkesztő-riporteri, műsorvezetői, bemondói, hírszerkesztői feladatokat ellátása, ezekben 
munkatársként segítség nyújtása. Médiajogi felkészültség alapján a szerzői jogok figyelembe vétele, a 
személyiséghez fűződő jogok védelme. Produkció költségvetésének megtervezése. A produkcióval 
kapcsolatos PR-tevékenységek megszervezése, kivitelezése. Kapcsolattartás a sajtóval és a médiával. 
Nyomdai anyag tervezése, elkészítése. A produkcióval kapcsolatos reklámtevékenység 
megszervezése, hatásvizsgálat, sajtó- és médiafigyelés. Stúdiótechnikai és informatikai ismeretek 
alkalmazása. Rögzített műsorok archiválása elektronikus adathordozón. Színpad- és stúdiótechnikai 
berendezések használata. Rendezvények lebonyolításához szükséges technikai háttér megteremtése. 
 
A záróvizsga értékelése: 
Az értékelés arra vonatkozik, hogy a hallgató a tanulmányai során mennyire tudta elsajátítani, s adott 
feladat elvégzése közben hogyan tudja hasznosítani KKK 7. pontjában megjelölt kompetenciákat. 
Az értékelés itt is ötfokozatú skálán történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 
 
A záróvizsga alóli felmentés feltételei: 
Felmenthető, aki kommunikáció és médiatudomány szakos diplomával rendelkezik. 
 
III. 3. A szakképzés tanterve (óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) 
 
3.1. Teljes idejű képzés 
kulcskompetencia modul (a vonatkozó KKK rendelet 8. pontja alapján) – 12 kredit 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOM1001FOSZK 1. Munkaerő-piaci ismeretek 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM1002FOSZK 2. Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 2 gyj. 3 - 1. 

BTKOM1003FOSZK 
3. Szakmai és pénzügyi információ 
feldolgozási alapismeretek 

2 gyj. 3 - 1. 

BTKOM1004FOSZK 4. Kommunikációs ismeretek 2 gyj. 3 - 1. 

 összesen   12   

 
képzési terület szerinti közös modul (a vonatkozó KKK rendelet 8. pontja alapján) – 21 kredit 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOM1005FOSZK 

 

1.Társadalomismeret I 2 koll. 3 - 1. 

BTKOM2005FOSZK 2. Társadalomismeret II. 2 koll.   2. 

BTKOM1006FOSZK 3. Marketing- és reklámkommunikáció 2 koll. 3 - 1. 

BTKOM1007FOSZK 4. Médiajog 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM2002FOSZK 5. Társadalom és szociálpolitika 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM2001FOSZK 6. Pszichológia 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM3005FOSZK 7. Kutatás-módszertani alapismeretek 2 koll. 3 - 1. v. 3. 

összesen   21   

 
szakképzési modul (a vonatkozó KKK rendelet 8. pontja alapján) – 57 kredit 
 szakmai törzsmodul – 15 kredit 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 
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BTKOM1009FOSZK 1. A technomédiumok története 2 koll. 3 - 1. 

BTKOM1008FOSZK 2. Protokoll és rendezvényszervezés 2 koll. 3 - 1. 

BTKOM2003FOSZK 3. Sajtó- és médiakapcsolatok 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM2004FOSZK 4. Imázs-menedzsment 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM3001FOSZK 5. Vizuális művészet és vizuális 
kommunikáció 

2 koll. 3  3. 

 

 

összesen   15   

 
kommunikátor szakirány – 42 kredit – felelőse: Oláh Szabolcs 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOM1101FOSZK 1. Az intézményi kommunikáció 
elemzése 

2 koll. 3 - 1. 

BTKOM2101FOSZK 2. Közkapcsolatok (PR) 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM2102FOSZK 3. Sajtódiskurzus-elemzés 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM2103FOSZK 4. Prezentációs technológiák 2 gyj. 3 - 2. 

BTKOM2104FOSZK 5. Írásgyakorlat 2 gyj. 3 - 2. 

BTKOM3102FOSZK 6. CSR (– pr kampányok elemzése, 
hírnévmenedzsment) 

2 koll. 3 - 3. 

BTKOM1011FOSZK 7. Gazdaság- és társadalomtörténet 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3103FOSZK 8. A szóvivő munkája 2 gyj. 3 - 3. 

BTKOM3101FOSZK 9. Beszédtechnika 2 gyj. 3 - 1. v.2. 

BTKOM3003FOSZK 10. Stilisztika 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3004FOSZK 11. Magyar helyesírás 2 gyj. 3 - 3. 

BTKOM3104FOSZK 12. Intézményi arculattervezés 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3105FOSZK 13. Közösségi kommunikáció  2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3106FOSZK 14. Hálózati kommunikáció 2 koll. 3 - 3. 

 összesen:   42   

moderátor szakirány – 42 kredit – felelőse: Szirák Péter 
BTKOM1201FOSZK 1. Rádiós műfajok 2 koll. 3 - 1. 

BTKOM2201FOSZK 2.Szerkesztői-riporteri, műsorvezetői 

és bemondói stúdiógyakorlatok 

2 gyj. 3 - 2. 

BTKOM2202FOSZK 3. A sajtó intézményei és műfajai 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM2203FOSZK 4. A populáris kultúra műfajai 2 koll. 3 - 2. 

BTKOM3004FOSZK 11. Magyar helyesírás 2 gyj. 3 - 3. 

BTKOM3202FOSZK 6. Az írott sajtó műfajai 2 gyj. 3 - 3. 

BTKOM3203FOSZK 7. Lapszerkesztési ismeretek 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3204FOSZK 8. Online kommunikáció 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3201FOSZK 9. Hírszerkesztés, hírelemzés  2 koll. 3 - 2. 

BTKOM3003FOSZK 10. Stilisztika 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3210FOSZK 11. Televíziós műfajok stúdiógyakorlat 2 gyj. 3 - 3. 

BTKOM3207FOSZK 12. Újságírás gyakorlat 2 gyj. 3 - 3. 
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BTKOM3208FOSZK 13. Civil média 2 koll. 3 - 3. 

BTKOM3209FOSZK 14. Sajtófotó-ismeretek 2 koll. 3 - 2. 

 összesen   42   

gyakorlati modul: a szakmai gyakorlat terve – kommunikátor szakirányon 
BTKOM4101FOSZK 1. Belső pr kommunikáció almodul 120 

ef-
külső 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOM4102FOSZK 2. Külső pr kommunikáció almodul 160 
ef-
külső 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOM4103FOSZK 3.Üzleti tárgyalások szervezése, 
tárgyalástechnika, protokoll és etikett 
almodul 

120 
ef-
külső 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOM4104FOSZK 4. Személyes pr: egyéni hatékonyság 
fejlesztése almodul 

160 
ef-
külső 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

 összesen 560   30 a 90 kredit 
teljesítése után 

 

gyakorlati modul: a szakmai gyakorlat terve – moderátor szakirányon 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOM4201FOSZK 1. Műsorkoncepció, rendezvény-
forgatókönyv, programtematika almodul 

120 
ef-
küls
ő 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOM4202FOSZK 2. Kulturális rendezvények szervezése, 
szerkesztés, műsorvezetés modul almodul 

160 
ef-
küls
ő 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOM4203FOSZK 3. Szerkesztő-riporteri, műsorvezetői, 
hírszerkesztői feladatok almodul 

160 
ef-
küls
ő 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOM4204FOSZK 4. Személyes imázsépítés, 
tárgyalástechnika és közszereplés 
almodul 

120 
ef-
küls
ő 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

 összesen 560   30   

 
3.2. Részidejű képzés 
 
kulcskompetencia modul (a vonatkozó KKK rendelet 8. pontja alapján) – 12 kredit 
Kód Tantárgy Óra/

félé
v 

Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOML1001FOSZK 1. Munkaerő-piaci ismeretek 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML1002FOSZK 2. Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 10 gyj. 3 - 1. 

BTKOML1003FOSZK 
3. Szakmai és pénzügyi információ 
feldolgozási alapismeretek 

10 gyj. 3 - 1. 

BTKOML1004FOSZK 4. Kommunikációs ismeretek 10 gyj. 3 - 1. 

 összesen  

 

 12   
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képzési terület szerinti közös modul (a vonatkozó KKK rendelet 8. pontja alapján) – 21 kredit 
Kód Tantárgy Óra/

félé
v 

Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOML1005FOSZK 

 

1.Társadalomismeret I 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML2005FOSZK 2. Társadalomismeret II. 10 koll.   2. 

BTKOML1006FOSZK 3. Marketing- és reklámkommunikáció 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML1007FOSZK 4. Jogi ismeretek (médiajog) 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML2002FOSZK 

5. Társadalom és szociálpolitika 10 

 

koll. 3 - 2. 

BTKOML2001FOSZK 6. Pszichológia 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML1010FOSZK 

7. Kutatás-módszertani alapismeretek 10 koll. 3 - 3. 

 

összesen   21   

 
szakképzési modul (a vonatkozó KKK rendelet 8. pontja alapján) – 57 kredit 
 szakmai törzsmodul – 15 kredit 
Kód Tantárgy Óra/félév Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOML1009FOSZK 1. A technomédiumok története 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML1008FOSZK 2. Protokoll és rendezvényszervezés 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML2003FOSZK 3. Sajtó- és médiakapcsolatok 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML2004FOSZK 4. Imázs-menedzsment 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML3001FOSZK 5. Vizuális kommunikáció 10 

 

koll. 3  3. 

 

 

összesen   15   

 
kommunikátor szakirány – 42 kredit – felelőse: Oláh Szabolcs 
Kód Tantárgy Óra/félév Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOML1101FOSZK 1. Az intézményi kommunikáció 
elemzése 

10 koll. 3 - 3. 

BTKOML2101FOSZK 2. Közkapcsolatok (PR) 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML2102FOSZK 3. Sajtódiskurzus-elemzés 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML2103FOSZK 4. Prezentációs technológiák 10 gyj. 3 - 2. 

BTKOML2104FOSZK 5. Írásgyakorlat 10 

 

gyj. 3 - 2. 

BTKOML3102FOSZK 6. CSR – pr kampányok elemzése, 
hírnévmenedzsment 

10 koll. 3 - 3. 

BTKOML1011FOSZK 7. Gazdaság- és társadalomtörténet 10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3103FOSZK 8. A szóvivő munkája 10 gyj. 3 - 3. 

BTKOML3105FOSZK 9. Beszédtechnika 10 gyj. 3 - 2. 

BTKOML3003FOSZK 10. Stilisztika 10 koll. 3 - 3. 
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BTKOML3004FOSZK 11. Magyar helyesírás 10 gyj. 3 - 3. 

BTKOML3104FOSZK 12. Intézményi arculattervezés 10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3105FOSZK 13. Közösségi kommunikáció  10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3106FOSZK 14. Hálózati kommunikáció 10 koll. 3 - 3. 

 összesen:   42   

moderátor szakirány – 42 kredit – felelőse: Szirák Péter 
BTKOML1201FOSZK 1. Rádiós műfajok 10 koll. 3 - 1. 

BTKOML2201FOSZK 2.Szerkesztői-riporteri, műsorvezetői 

és bemondói stúdiógyakorlatok 

10 gyj. 3 - 2. 

BTKOML2202FOSZK 3. A sajtó intézményei és műfajai 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML2203FOSZK 4. A populáris kultúra műfajai 10 koll. 3 - 2. 

BTKOML2204FOSZK 5. Kreatív írás – rendezvények 
forgatókönyve 

10 gyj. 3 - 2. 

BTKOML3204FOSZK 6. Az írott sajtó műfajai 10 gyj. 3 - 3. 

BTKOML3202FOSZK 7. Lapszerkesztési ismeretek 10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3203FOSZK 8. Online kommunikáció 10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3201FOSZK 9. Hírszerkesztés, hírelemzés az írott 
sajtóban 

10 koll. 3 - 2. 

BTKOML3205FOSZK 10. Televíziós műfajismeret 10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3206FOSZK 11. Televíziós műfajok stúdiógyakorlat 10 gyj. 3 - 3. 

BTKOML3207FOSZK 12. Újságírás gyakorlat 10 gyj. 3 - 3. 

BTKOML3208FOSZK 13. Civil média 10 koll. 3 - 3. 

BTKOML3209FOSZK 14. Sajtófotó-ismeretek 10 koll. 3 - 3. 

 összesen   42   

gyakorlati modul: a szakmai gyakorlat terve – kommunikátor szakirány 
 
 
 
 
 
on 
BTKOML4101FOSZK 1. Belső pr kommunikáció almodul 50 ef-

külső 
gyj. 7 a 90 kredit 

teljesítése után 
4. 

BTKOML4102FOSZK 2. Külső pr kommunikáció almodul 70 ef-
külső 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOML4103FOSZK 3.Üzleti tárgyalások szervezése, 
tárgyalástechnika, protokoll és etikett 
almodul 

50 ef-
külső 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOML4104FOSZK 4. Személyes pr: egyéni hatékonyság 
fejlesztése almodul 

70 ef-
külső 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

 összesen 240   30   

gyakorlati modul: a szakmai gyakorlat terve – moderátor szakirányon 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

BTKOML4201FOSZK 1. Műsorkoncepció, rendezvény-
forgatókönyv, programtematika almodul 

50 ef-
külső 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 
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BTKOML4202FOSZK 2. Kulturális rendezvények szervezése, 
szerkesztés, műsorvezetés modul 
almodul 

70 ef-
külső 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOML4203FOSZK 3. Szerkesztő-riporteri, műsorvezetői, 
hírszerkesztői feladatok almodul 

50 ef-
külső 

gyj. 8 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

BTKOML4204FOSZK 4. Személyes imázsépítés, 
tárgyalástechnika és közszereplés 
almodul 

70 ef-
külső 

gyj. 7 a 90 kredit 
teljesítése után 

4. 

 összesen 240   30   

 
 


