OKLEVELES KOMMUNIKÁTOR SZAK
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
-

végzettségi szint: alap (baccalaureus, bachelor with honours; rövidítve: BH) fokozat
szakképzettség: okleveles kommunikátor

A képzési idő félévekben: 8 félév
A képzést a Szerbiai Akkreditációs Bizottság akkreditálta, az oktatási programok pedig összhangban állnak a bolognai
felsőoktatási koncepcióval.
A tanterv alkotói arra törekedtek, hogy az megfeleljen a korszerű oktatási követelményeknek, tehát számot vezettünk
arról, hogy összhangban legyen a bolognai rendszerrel, illetve kompatibilis legyen a hasonló oktatási programokkal az
európai felsőoktatásban.
A program célja, hogy olyan szakembereket képezzünk ki, akik ismerik a különböző társadalmi csoportok közötti
kommunikációt, a média intézményeit és felépítését, a tömegkommunikációs eszközök működését, a sajtó feladatait,
valamint a klasszikus és új média jellemzőit, valamint a nonverbális kommunikációról szóló ismeretek, illetve a
kommunikáció pszichológiájának megismerése, kommunikációs gyakorlatok és tréningek vezetése és önálló
megszervezése. A kommunikátor szakot tartalmi szempontból úgy alakítottuk, hogy gyakorlati tudást nyújt, tehát a
mindennapokban alkalmazható ismeretekre tehetnek szert a hallgatók, otthonosan mozogva a társadalom és a média
különböző területein.
Ez a képzési program 4 évig tart. A tanítás nyelve magyar. Minden tantárgy egyszemeszteres.
Az egyetemi alapképzés kimenetele (output): A tanítási folyamat eredménye korszerű, tudományos és gyakorlati tudás és
készségek megszerzése, amelyek felvértezik a diplomázott hallgatókat, hogy végzettségüknek megfelelően, „okleveles
kommunikátorokként” jártasságra tegyenek szert többek között a következő területeken: a médiaintézmények működése
és felépítésének ismerete, a tömegkommunikációs eszközök működése, a sajtó feladatai, a klasszikus és új média
jellemzői, az egyes médiumok elemzése, valamint a kulturális, politikai és egyéb szervezetek és a médiaintézmények
kapcsolatának tervezése, kreatív reklámkampányok kialakítása.
Az okleveles kommunikátori képzést a korszerű pedagógiai és oktatási irányzatokkal összhangban tervezték, a program
megvalósítja és tiszteletben tartja a korszerű didaktikai modellek, tanulási és tanítási módszerek diktálta követelményeket,
mint amilyen a kommunikációs didaktika, kritikai megközelítés, interaktív tanulás, gyakorlati oktatás, melynek
eredményeként a hallgató önálló, szerzői munkát tud végezni, mentor program, stb. Az oktatási programot továbbá úgy
alakították, hogy szem előtt tartsa az interdiszciplináris, multidiszciplináris és interkulturális megközelítést minden
aktivitás, tevékenység terén a tanulmányok ideje alatt.
A hallgatók kötelező, kötelezően választható és választható tantárgyakat vesznek fel. A választható tárgyak a a javasolt
tantárgyak csoportjából választhatók.
A tanítás az alábbi módokon történik: előadások, gyakorlatok, szemináriumok, kollokviumok és konzultációk, önálló
gyakorlati munka. A tananyag megfelelő elsajátítása céljából az előadásokon a programban meghatározott tananyagot
részletes magyarázat és eligazítás kíséri. Az előadók korszerű oktatási technológiát alkalmaznak. A gyakorlatok követik
az előadások menetét. A gyakorlatok a tantárgytól függően kisebb csoportokban, számítógép mellett vagy beszélgetés

útján zajlanak. Konkrét feladatok megoldásán van a hangsúly, amelyek gyakorlati értékkel bírnak a jövendőbeli
kommunikátorok számára.
Minden tantárgy meghatározott ECTS pontszámot hordoz, a tanulmányok pedig akkor tekinthetők befejezettnek, amikor a
hallgató eleget tett az oktatási programban meghatározott követelményeknek, illetve összegyűjtött 240 ECTS pontszámot.

