Tájékoztató a specializációválasztáshoz
a Kommunikáció- és médiatudomány BA szak számára

Általános információk a specializációválasztásról
Időszak:

2021. 05. 31. (hétfő) – 2021. 06. 13. (vasárnap)

Mód:

a Neptunon keresztül, preferenciasorrend felállításával
Ha az elsőként megjelölt specializáció nem indul el, a rendszer a
másodikként megjelölt specializációhoz sorolja a jelentkezőt.

Létszámok:

25 fő feletti első helyes jelentkező esetén indul el a specializáció

A specializációtól független kurzusok:
Szakszeminárium (szakdolgozat), Professzionális portfólió, Projekt:
tervezés és vezetés
Szakdolgozat:

nem kötelező a specializációhoz tartozó témából írni

Projekt:

nem kell a specializációhoz igazodnia
különböző specializációkhoz tartozó hallgatók is
együttműködhetnek

Specializáció: Szervezeti kommunikáció
1. A specializáció tantárgyai
−
−
−
−
−

Hatékony tárgyalási technikák (Veszelszki Ágnes)
Szervezeti kommunikáció (Kovács Lajos)
Vezetés- és szervezetpszichológia (Sass Judit)
Kríziskommunikáció (Deli Eszter)
Munkaerő-kiválasztás és szervezeti szocializáció (Bodnár Éva)
(Szervezési okokból az oktatók személyében lehetségesek változások.)

2. A specializáció fő előnyei
−
−
−
−

átfogó tudás és gyakorlat a szervezetek elemzésében és irányításában
a szervezetfejlesztés személyiséglélektani és szociálpszichológiai aspektusainak
megismerése és alkalmazása
szervezeti kultúrák és szervezési módok differenciált megismerése
a szervezeti problémák kezelési módjainak ismerete

3. Illeszkedő érdeklődési körök, jellemző kapcsolódó munkakörök
−
−
−
−

kommunikációs és public relations területeken végzett tevékenységek
közszolgálati, civil és versenypiaci intézmények szervezetfejlesztési feladatai
szervezetfejlesztő feladatkörök (pl. külső és belső kommunikáció,
marketingkommunikáció)
a humánerőforrás-gazdálkodás egyes feladatainak ellátása

4. További információk jelenlegi hallgatónktól a specializációról
Név:

Tóth Blanka

Elérhetőségek:

Teams (blanka.toth@stud.uni-corvinus.hu)
E-mail (blanka.toth@stud.uni-corvinus.hu)
Facebook (https://www.facebook.com/blanka.toth.501/)

Időpontok: hétfőnként 17:00-19:00, szerdánként 15:00-17:00

Specializáció: Digitális közélet
1. A specializáció tantárgyai
−
−
−
−
−

Adatújságírás (Hajdu Miklós)
Digitális agóra (Kovács Lajos)
Online marketing alapismeretek (Horváth Dóra)
Digitális platformok és műfajok (Veszelszki Ágnes)
Médiaszabályozás (Polyák Gábor)

(Szervezési okokból az oktatók személyében lehetségesek változások.)
2. A szakirány fő előnyei
−
−
−
−

átfogó tudás és gyakorlat a média elemzésében és irányításában
a digitális médiatermékek technikai és tartalmi aspektusainak megismerése és
alkalmazása
a hazai és nemzetközi médiaszabályozás differenciált megismerése
a digitális hálózati média marketingtevékenységeinek megismerése

3. Illeszkedő érdeklődési körök, jellemző kapcsolódó munkakörök
−
−
−
−

kommunikációs és public relations területeken végzett tevékenységek
közszolgálati, civil és versenypiaci intézmények médiareferensi feladatai
médiatartalom-előállító feladatkörök
(pl. külső és belső kommunikációs, marketingkommunikációs feladatkörök)
szóvivői feladatok ellátása

4. További információk jelenlegi hallgatónktól a specializációról
Név:

Fodor Lili Anna

Elérhetőség(ek):

e-mail: lili.fodor@stud.uni-corvinus.hu / annalilifodor3@gmail.com ;
Teams: Fodor Lili Anna (lili.fodor@stud.uni-corvinus.hu)

Időpont(ok):

2021. június 2. szerda, 18:00-19:00
2021. június 3. csütörtök 17:30-18:30

A tájékoztatót összeállította:
Bokor Tamás, Veszelszki Ágnes (BCE Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék), 2021. 04. 30.

