Tájékoztató a specializációválasztáshoz
a Kommunikáció- és médiatudomány MA 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:

20 fő feletti első helyes jelentkező esetén indul el a specializáció

A specializációtól független kurzusok:
Projektszeminárium, Szakdolgozati szeminárium
Szakdolgozat:

nem kötelező a specializációhoz tartozó témából írni

Projekt:

nem kell a specializációhoz igazodnia
különböző specializációkhoz tartozó hallgatók is
együttműködhetnek

Specialisation: International Communication
1. Subjects of the specialisation
-

Cases of the International Scenario (Veronika Pelle)
Global Trends in Economy (Gábor Vígvári)
GOs and NGOs in Global Context (Dániel Vékony)
International Negotiations (Tamás Bokor)

(Personal changes may occur due to administrative reasons.)
2. Main advantages of the specialisation
-

thorough knowledge and practice to analyse and evaluate international social
and economic processes
practicing of the academic English language
intercultural skills
overview of the trendlines of EU- and non-EU development

3. According interests and jobs, characteristic areas of employment
-

communication tasks of international environment like communication and
marketing agencies
fields and institutions of international relations (e.g. ministries)
fields and institutions of public diplomacy
embassies

4. Further information:
Current senior student available for giving “insider” details about the specialisation:
Name:

Gergely Kolba

Contact:

gergely.kolba@stud.uni-corvinus.hu and Teams chat

Time:

Thursday and Friday 15.30–17.00

Specializáció: Politikai kommunikáció
1. A specializáció tantárgyai
-

Média és politika (Várnagy Réka)
Politikai pszichológia (Sass Judit)
Kutató újságírás (Veczán Zoltán)
Politikai retorika és kampány (Aczél Petra)

(Szervezési okokból az oktatók személyében lehetségesek változások.)
2. A specializáció fő előnyei
-

átfogó tudás és gyakorlat a hazai és nemzetközi politikai kommunikáció
elemzésében és értékelésében
retorikai képességek fejlesztése
kutató- és elemzőkészség fejlesztése közéleti témákban
az EU-s és EU-n kívüli politikai intézményrendszer trendjeinek megismerése

3. Illeszkedő érdeklődési körök, jellemző kapcsolódó munkakörök
-

marketingkommunikációs és PR területeken végzett tevékenységek
közszolgálati, civil és versenypiaci intézmények public relations feladatai
politikai kommunikációs feladatkörök (pl. kampánytervezés, beszéd- és
szövegírás)
közpolitikai és szakpolitikai intézmények munkaköreinek betöltése

4. További információk jelenlegi hallgatónktól a specializációról
Név:

Szokolyi Alexandra

Elérhetőségek:

alexandra.szokolyi@stud.uni-corvinus.hu és Teams chat

Időpontok:

Szerda 16.00–17.00

Specializáció: Szervezetfejlesztő kommunikáció
1. A specializáció tantárgyai
-

Integritásmenedzsment (Bokor Tamás)
Szervezeti kultúrák és konfliktusok (Juhászné Klér Andrea)
Szervezetfejlesztés (Bodnár Éva)
Szervezeti érzelmek pszichológiája (Sass Judit)

(Szervezési okokból az oktatók személyében lehetségesek változások.)
2. A specializáció fő előnyei
-

átfogó tudás és gyakorlat hazai és nemzetközi szervezetek elemzésében,
irányításában
a szervezetfejlesztés személyiség- és tömeglélektani aspektusainak
megismerése és alkalmazási képességének elsajátítása
szervezeti kultúrák és szervezési módok differenciált megismerése
a szervezeti problémák kezelési módjainak elmélyült ismerete

3. Illeszkedő érdeklődési körök, jellemző kapcsolódó munkakörök
-

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

4. További információk jelenlegi hallgatónktól a specializációról
Név:

Kutas Viktória Rita

Elérhetőségek:

viktoria.kutas@stud.uni-corvinus.hu és Teams chat

Időpontok:

Kedd, csütörtök 16.00–17.30

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

