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Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

KOMMUNIKÁCIÓ
ÉS MÉDIATUDOMÁNY

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A kommunikáció és médiatudomány BA szak 6 féléves nappali alapképzési szak.
A képzés során szilárd elméleti alapokat kaphatsz a
társadalom- illetve a kommunikáció- és médiatudomány területén. Emellett nélkülözhetetlen gyakorlati
jártasságokra tehetsz szert a specializációkban.
A képzés jelentős részét a gyakorlati szakemberek
által kisebb csoportokban megvalósított gyakorlatorientált specializációs képzés teszi ki. A hallgatók
itt a szakmában már bizonyított oktatóktól leshetik
el a kommunikációs és médiatevékenység részleteit.
SPECIALIZÁCIÓK:
• Elektronikus sajtó
• Nemzetközi kommunikáció és turizmus
• Nyomtatott sajtó
• Médiainformatika
• Public relations
Amikor az Insta, a Twitter vagy az FB több mint egy
buliszervező hely: csak Szegeden a kreatív ügynökségek vezető képviselőivel készülhetsz fel a legújabb
technológiák tudatos és célszerű használatára:
• Mobil és közösségi média speciális modul
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK kommunikáció
és médiatudomány alapképzését a jelentkezés során.
Tégy emelt szintű érettségit az alábbi tárgyak egyikéből: magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, idegen nyelv (angol, francia,
német, orosz, olasz vagy spanyol).
Ha a kommunikáció és médiatudomány szak érdekel,
tudj róla, hogy – az országban csak Szegeden – mi
gondoltunk a magas ponthatárra és az önköltségi
díjra:
• TANDÍJFELEZŐ 1.0®: már a középiskolában vegyél
részt kreatív játékainkban és tanulj már az első félévben fél tandíjért.
Részletek: http://sztekomm.hu/tandijfelezo2016/
• TANDÍJFELEZŐ 2.0®: a tudás érték - az évfolyamok
legjobbjai nálunk fél tandíjért tanulnak
• BEFUTÓ®: munkatapasztalat és egy fél tandíjnyi
fizetés csak Szegeden – fizetett gyakornoki program média- és kreatív ipari cégeknél
Rakd össze és tandíjmentesen tanulhatsz nálunk!
Elméleti előadások a nemzetközi rangsorokban legjobbnak minősített magyar egyetem kiváló kutatóitól,
gyakorlati munka az ország és a régió vezető médiaés kreatív ipari szakembereitől. Felszerelt televízió- és rádióstúdió a legfrissebb Mac gépekkel, full
HD-s kamerákkal és vágóprogramokkal a te kreativitásod szolgálatában.
Velük biztosan találkozhatsz – legfontosabb partnereink az oktatásban és gyakornoki programokban: Isobar Budapest, Magyar Telekom, RTL Klub,
Grayling Hungary, HVG, Délmagyarország, Tourinform Szeged, Városi Televízió Szeged, Móra Ferenc
Múzeum.
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
•M
 ert egy elméleti megalapozottságú gyakorlati tudást is adó jó hírű diplomát kapsz az
ország egyik vezető egyeteméről!
•M
 ert nem elég a tehetség, a média- és kreatív iparban is elvárás a felsőfokú végzettség.
•M
 ert mi gondoltunk a tandíj okozta nehézségekre: tanulj jól, szerezz gyakorlatot és ezzel
Szegeden még a tandíjad is megkeresed.
• Mert szakunk hallgatójaként több médiumban is önálló műsort szerkeszthetsz vagy
vezethetsz, írásaid jelenhetnek meg.
•M
 ert volt hallgatóink, az ország egyik elsőként alapított képzésének végzettjei fontos szereplői a legtágabban értelmezett kommunikációs és médiaszférának.
• Mert hallgatóink 89%-a a végzést követő évben munkát talál, amiben segít, hogy vezető
gyakorlati szakemberek oktatnak és keresik jövendő munkatársaikat nálunk.
•M
 ert az itt végzettek az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban szerkesztő-riporterként,
kommunikációs ügynökségeknél kreatív munkatársként, a közszféra és vállalkozások
belső- és külső kommunikációs munkatársaként sajtóreferensként vagy szóvivőként, a
turisztikai szektorban, a kutatásban és az oktatásban helyezkedtek el.

Részletes információk:
SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
http://www.media.u-szeged.hu/
6722 Szeged, Egyetem u.2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/kommunikacio-151208
Tel.: (62) 544-259
Vidéken tartósan a legjobb!
(forrás: HVG Diploma különszám, kommunikáció és médiatudomány szakos rangsor)
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