
 

 

 

A Szakot a Társadalomtudományi Intézet és 

azon belül a Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék gondozza. 
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Dr. Kukorelli Katalin, f. tanár 

Tel: 06-25-551-230 

Email: verbias@uniduna.hu 
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Dr. Balázs László, f.docens 

Tel: 06-25-551-144 

Email: balazsl@uniduna.hu 
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Tel:06-25-551-203 
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Domokos-Barina Edit 
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Felvételi ügyintézés 
Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda   

Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.) 

Tel.: (25) 551-177, 551-254. 

 

Küldj egy e-mailt: felveteli@uniduna.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikáció- és 
Médiatudomány (BA) 

alapszak 

 

Szakirányok: 

Médiainformatika 

Üzleti kommunikáció 
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Képzés szintje: alapképzés 

Végzettség: alapfokozat (BA) 

Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: 

kommunikátor 

Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: 

Expert in Communication 

 

Tagozat, képzési idő 

Nappali és levelező tagozaton 6 félév. 

  

Specializációk: 

Médiainformatika 

Üzleti kommunikáció 

  

Finanszírozás 
állami ösztöndíjas, önköltséges (levelező: 160 000 Ft/félév) 

  

Érettségi vizsgatárgyak 

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: 

angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, 

spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, 

társadalomismeret, történelem. 

  

A szak/képzés célja 

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat 

működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi 

kommunikációt, valamint a kommunikáció és a média fontosabb 

intézményeit. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a társadalmi 

kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka 

végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel 

rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

  

A szakma szépségei 

A kommunikáció a harmadik évezred globális kihívása. A 

kommunikátor rendelkezik együttműködő, kezdeményező, 

kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, 

önismerettel, kritikai önreflexióval, felelősségtudattal, hatékony és 

sikerorientált gondolkodással. Mindezek birtokában munkája igen 

változatos: a kommunikáció és média intézményeiben szakmai 

tudásuknak megfelelő munkakörök, valamint közvetítő-társadalmi 

segítők, mediátorok, PR tevékenységek, feladatok ellátásában a 

prezentáció legújabb eszközeivel képesek hatékonyan 

kommunikálni.  

A kommunikáció ma olyan intellektuális és gyakorlati tudás, 

amely az élet minden területén hozzátartozik az általános 

műveltséghez "kommunikálunk, tehát vagyunk". 

 

Az ideális jelentkező 

Jó kommunikatív, valamint problémamegoldó-készséggel 

rendelkezik, általános műveltsége széles körű, illetve mindezeket 

fejleszteni szeretné. Érdekli a média világa, fontosnak tartja a 

tárgyilagos tájékoztatást, tájékozott, érdeklődő, kíváncsi, kreatív, 

empatikus, érzékenyen reagál a szociális problémákra. Előnyt jelent 

a nyitott, kreatív gondolkodás, a problémaérzékenység és a 

gyakorlatias szemléletmód.  

 

Elsajátítandó kompetenciák 

Az alapfokozat birtokában a kommunikátorok képesek:  

–  a kommunikációhoz és médiához kapcsolódó alapfogalmak és 

alapelvek elsajátítására;  

– a társadalom működésével kapcsolatos összefüggések 

megismerésére, értékelésére, elemzésére;  

– kommunikációs készségek elsajátítására, illetve ezek 

fejlesztésére;  

–  helyesen megítélni a társadalmi kommunikáció különböző 

területeinek problémáit a társadalmi kommunikáció 

összefüggésein belül;  

– a társadalmi kommunikáció alapvető elméleteinek és 

koncepcióinak megfelelően érvek kifejtésére, helytálló 

vélemény megformálására vagy nézet megalkotására.  

Az alapfokozat birtokában a kommunikátorok alkalmasak:  

–  információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem 

szakmai közönségnek magyar és idegen nyelven a prezentáció 

legújabb eszközeivel hatékonyan kommunikálni;  

–  az információk kritikus elemzésére és feldolgozására, az 

elemzés során felmerülő problémák megoldására;  

– a kommunikáció és média intézményeiben szakmai 

tudásuknak megfelelő munkakörök, feladatok, továbbá 

közvetítő-társadalmi segítők, mediátorok, PR szakemberek 

tevékenységének ellátására.  

Rendelkeznek együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő 

képességgel, kommunikációs készséggel, önismerettel, kritikai 

önreflexióval, felelősségtudattal, hatékony és sikerorientált 

gondolkodással. 

 

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek 

Médiainformatika: Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő, WEB 

designer, multimédia-szerkesztő, technikus, vágó.  

Üzleti kommunikáció: sajtószóvivő, kulturális-, marketing-, PR-, 

reklám- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató szervezeti 

egység vezetője, illetve egyéb szolgáltató vagy termelő részegység 

vezetője, hírközlési szervezet vezetője, kulturális, illetve 

rendezvényszervező. 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok 

száma 

180 kreditpont 

  

Az oklevél kiadásának feltétele 

– a sikeres záróvizsga,  

– az előírt nyelvvizsga megszerzése [élő idegen nyelvből államilag 

elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.] 

 

További tanulási lehetőségek 

A Dunaújvárosi Egyetemen: 

 más alapszakokon 

 szakirányú továbbképzési szakokon 

 felsőoktatási szakképzésben. 

 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt 

A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az 

elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át 

tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni. 

Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben 

részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára. 

Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon 

nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye. 

Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci 

diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek. 

  

Kollégium 

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi 

férőhelyet tudunk biztosítani. 
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