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Miért éri meg neked, hogy 
nálunk legyél média szakos?



Kíváncsiak vagyunk 

rád!
Nálunk úgy érzed, 

hogy fontos vagy!

o Barátságos, pezsgő közösségben fejlesztheted szakmai személyiségedet.

o Felsőéves hallgatótársaid mentorként támogatnak.

o Az oktatóid személyesen ismernek és időt szánnak rád.
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Piacképessé teszünk!

o Új helyzetekben feltalálod magad.

o Végzett hallgatóink a szakmájukban jutnak álláshoz.

o Amit tanítunk, hasznosítani tudod a munkahelyeden.
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Megvalósíthatod az ötleteidet!

Céges projektek
Oktatók és hallgatók közösen dolgoznak valós feladatokon.

Rendezvényszervezés, kommunikációmenedzsment.

Kreatív tartalomgyártás
Hírek, tudósítások, interjúk, prezentációk, közösségi média

posztok, kiállítások, kisfilmek, logók, arculati elemek.
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Korszerű médiastúdióban 

gyakorolhatsz

Multimédia Stúdió

Új Médiakultúra Kreatív Műhely

o Szakemberek és tapasztalt hallgatók tanítják meg az alapokat: a képi gondolkodásmódot, 

képkompozicionálást, kamerahasználatot. 

o A műhelyben van tered egyénileg is gyakorolni a forgatást, vágást, feliratozást. 
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Vendégelőadók, kapcsolódás az üzleti szférához

Együttműködünk a régióbeli multikkal, kisvállalkozókkal, trénerekkel,

kommunikációs tanácsadókkal, a médiacégek szerkesztőségeivel.



A képzés minden szintje megvan nálunk egy helyen
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bekerüléskor

• költségtérítéses

tanulmányaid 
során

• támogatott

• Ha nincs elég pontod az államilag támogatott 

képzéshez, válaszd az önköltséges képzésünket!

Befektetés a jövőbe: a képzés alatt átkerülhetsz.
Bejutás

• Legyen emeltszintű érettségid!

• Figyelj a nyelvvizsga követelményre!



Mit kapsz az alapképzésben?

￮ Átlátod a digitális társadalom működését.

￮ Médiajelenségek (film, tévésorozat, populáris zene, 

médiasport, reklám) tudatos elemzője leszel.

￮ Amatőrből profi tartalomgyártóvá válsz.

￮ Érteni fogod, hogyan keletkezik az információ: végre te 

manipulálsz, nem téged.

￮ Felkészítünk a közszereplésre: nem félsz kiállni.

￮ Megtanulod, hogyan hass másokra szóban és írásban.

￮ Gyakorlod a csapatmunkát és a problémamegoldást.

￮ Márkát és tábort építesz az online térben.

￮ Elindulhatsz a tudományos pálya felé is.
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Kötelező szakmai gyakorlat helyi cégeknél, médiumoknál

• Betekintést nyersz a munka világába már gyakornokként.

• Nálunk szerzett képességeidet el tudod adni a munkaerőpiacon:

folytonos tanulási és megújulási képesség, problémaértés, vitakészség, összefüggések 
megvilágítása, történetmesélés, emlékezőképesség, érzelmi intelligencia.



Két specializációból választhatsz

Milyen állásokat tölthetsz be?

Szóvivő, sajtóreferens, 

rendezvényszervező,

marketinges, péeres,

arculattervező,

közösségi média menedzser.

Újságíró

Felkészítünk az írott és

online újságírásra,

a szerkesztő-riporteri munkára.

Szervezeti kommunikátor

Megtanulod megszervezni

a cégek tudatos kommunikációját

és médiahasználatát.
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Red

Is the color of 

blood, danger and 

courage. 

Miben leszel piacképes?

Lehetsz újságíró, műsorvezető, 

rádió- és tévéműsorok szerkesztője. 

Hasznosíthatod a lapszerkesztési, 

fotóriporteri, lapkiadási, print és 

online szerkesztőségi ismereteidet.

Red

Is the color of 

blood, danger and 

courage. 



Tehetséggondozás személyre szabva

o Erasmus+: egyetemélmény külföldön

o tudományos kutatás szakkollégiumokban, OTDK

o szakmai csapatépítés az egyetemi kutatóházban

o közösségi élet és szakos projektek a szakhéten
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Összekötjük a pontokat!
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Ha kérdésed van, keress minket!

Elérhetőségeink:

kommed@arts.unideb.hu

4032 Debrecen, Egyetem tér  1.

Főépület, 136-137.

(52) 512-900 / 23122

@
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