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JÓ ELHELYEZKEDÉS

„Három évvel ezelõtt azért a Kodolányira
jelentkeztem, mert sok jót hallottam a
fõiskoláról. Azóta ez a pozitív kép csak
erõsödött bennem, mert amellett, hogy
a szakma nagyjaitól tanulhatok, nagyon
sok gyakorlati ismeretet szereztem,
köszönhetõen a saját rádió és tévéstúdiónak, online újságnak. Persze az sem
elhanyagolható, hogy a sok koncert, rendezvény, buli, sportolási lehetõség olyan
élményeket és barátságokat adott, melyek
egész további életemre hatással lesznek.”
(Horváth Dániel,
kommunikáció és médiatudomány szak
2011-ben végzett hallgató)

TANULMÁNYI ADMINISZTRÁCIÓ MINÕSÉGE

%

OKTATÓK MEGFELELÕSÉGE ÉS SEGÍTÕKÉSZSÉGE

Az intézmény teljesítményének értékelése

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dr. h.c. Szabó Péter PhD
rektor

80

30

A huszadik tanévét kezdi meg a Kodolányi János Főiskola a 2012/2013-as tanévben. Közel 12.000 diplomát adtunk át hallgatóinknak a Kodolányi János Főiskola 1992-es megalapítása óta. A kezdeti 147 fő helyett ma már megközelíti a tízezret a nálunk és középiskolánkban jelenleg tanuló diákok létszáma.
Munkánkat a hallgatói létszám mellett hazai és külföldi minőségdíjakkal jutalmazzák, ezzel is jelezve, jó irányba tartunk. De nincs annál nagyobb elismerés, mint amikor az üzleti életben, utazási irodákban, külföldi szállodákban, a gyermekeim iskolájában vagy otthon a televíziót kapcsolgatva minden csatornáról azok az arcok köszönnek rám vissza, akik
a KJF-en végeztek. Ők azok, akikre igazán büszke vagyok, akik valóra váltották a 20 évvel ezelőtti álmot.

%

OKTATÁS SZÍNVONALA

KÖSZÖNTÕ

Legfontosabb tényezôk az intézmény kiválasztásában

OKTATÁS SZÍNVONALA

„Turizmus-vendéglátás szakon szereztem
meg 2010-ben a diplomámat. A fõiskolai
éveim alatt nagyon sok rendezvény szervezésében részt vehettem, így nem csak
a kötelezõ szakmai gyakorlatokon megszerzett tudással hagyhattam el az iskolapadot. Már a diploma kézhez vétele elõtt
több állásajánlatom is volt, azonnal munkába tudtam állni a kodolányis végzettségemmel. Évfolyamtársaim is hasonló jó
tapasztalatokról számoltak be, bárhová
mentek, nyílt ajtók várták õket.”
(Bálint Dorottya, rendezvényszervezõ)

A Higher Education nemzetközi oktatási folyóirat által végzett felmérés eredményei A Graduet Barometer 2011 felmérésben 24 ország 1.077 felsőoktatási intézményének 310.000 hallgatója vett részt, Magyarországról több mint 11.000 diák
töltötte ki a kérdőívet.

„Többször megtörtént már velem, hogy megkérdezték tőlem, miért jó Kodolányisnak lenni, szeretek-e ide járni? Erre azt tudom felelni,
hogy ezt nem lehet elmondani, elmagyarázni, ezt át kell élni, csak az tudhatja, aki ide jár,
aki itt van közöttünk. Véleményem szerint egy
jó főiskolának szüksége van egy jó kórusra,
egy jó zenekarra és egy jó csapatra. Nálunk
mindezek adottak, de csapatunk, amit már
családnak neveznék megkülönböztet bennünket. Büszkén mondhatom, hogy részese
vagyok ennek a nagy családnak és azon vagyok, hogy megbecsült és kiemelkedő tagja
is legyek. Igyekszem megismerni a közösség
minden tagját és arra törekszem, hogy aki
újonnan csatlakozik, jól érezze magát közöttünk és szeressen közénk tartozni.”
(Oszvalcsek Robin Róbert, HÖK elnök
nemzetközi tanulmányok szak
2. évolyamos hallgató)

Európai átlag
Magyar átlag
KJF átlag

eredményei

Megkezdi rendszeres adását
a fôiskola saját közszolgálati
rádiója, a Vörösmarty Rádió,
amely a kommunikáció szakos
hallgatók gyakorlati képzésében
is aktív szerepet játszik.
Megérkezik a
kormányzati
engedély a fôiskola
indításához.

A Vörösmarty
Rádió
próbaadásának
sugárzása.

Az elsô évfolyam
beindítása angol és
német nyelvtanár
szakokon.
Hallgatói létszám: 147 fô

Kelet-Európa elsô szabad
újságíróképzésének
indulása kommunikáció
szakon, mely azóta is a
Kodolányi János Fôiskola
egyik sikerszakja.

Kiváló
oktatógárdánk
egyedülálló eszközpark (vitorlás
hajó, tankonyha és tanszálloda,
tv-stúdiók, közszolgálati rádió,
hangstúdió, internetes magazin)
segítségével garantálja, hogy
iskolánkban megfelelô gyakorlati
tudás szerezhetô.

A Kodolányi János
Szakközépiskola
elindítása, amely
késôbb Kodolányi
János Középiskola
néven mûködik tovább.

A
Bologna-rendszerben
mindegy, hogy egyetem vagy
fôiskola: mindenhol ugyanaz
a BA és MA végzettség
szerezhetô meg.

Siófokon is megkezdôdik
a idegenforgalmi és
szálloda szakos nappali
tagozatos hallgatók
képzése.

Nyelviskolánk tanfolyamai felkészítenek
a diploma megszerzéséhez
szükséges nyelvvizsgára, akkreditált
vizsgáink pedig államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványt adnak.

Megkezdôdik
a képzés
Budapesten.

Az idegenforgalmi
és szálloda
szak indítása.

Fejér Megyei
Minôségi
Díj 2003
odaítélése a
fôiskolának.

A nemzetközi
kapcsolatok szak
indítása.

ÉV TANÉV

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002 /03

2007

2008

Felsôoktatási Minôségi Díj
pályázaton a KJF egyedüli
fôiskolaként érdemelte ki az
Arany fokozatot két egymást
követô évben.

Magyar Minôség
E-oktatás Díj 2006
díjazásban részesül
az e-learning alapú
távoktatási program.

A fôiskola saját
államilag elismert
társalKODÓ
nyelvvizsgarendszerének
akkreditációja.

2009

2010

A minôségi mobilitás
szervezésért, projekt
alapú kapcsolatok
kialakításáért és fejlesztésért
Nívódíj a „Nemzetközi
együttmûködési kultúráért”

Egyedülálló külföldi tanulmányi lehetôségeket biztosítunk hallgatónk
számára: 2010/11-es tanévben több mint 190 hallgatónk folytatott
külföldi tanulmányokat az Erasmus program keretein belül több
mint száz partnerintézményünk valamelyikében. Lehetôség van
egy-két hetes szakmai projektútra Thaiföldre, Texasba (USA),
Lengyelországba, Svájcba, Erdélybe, Olaszországba.

Megkezdi
mûködését a
Karrier Iroda.
A magyar felsôoktatási

támogatásával.

Mûvelôdésszervezô
szak indítása.

Diákjaink számára
színvonalas diákmunka
lehetôségének biztosítása
Egyablakos
ügyintézési
rendszerû ügyfélszolgálat
várja a hallgatókat minden
oktatási központunkban,
ezzel is megkönnyítve az
adminisztrációs teendôket.

A hallgatói ügyintézés
egyszerûsítésére minden
oktatási központban
megkezdi mûködését az
Ügyfélszolgálati Központ.

Megkezdôdik
intézmények közül elsôként
a képzés az
oktatási központot létesít
Orosházi Oktatási Ausztriában, Fürstenfeld
Központban.
város és a polgármester

Pedagógia
szak indítása.

2011

A magyarországi
felsôoktatási intézmények
közül a Kodolányi
János Fôiskola nyerte
el elsôként a NEMZETI
MINÔSÉG DÍJAT.

A külföldi tanulmányutak és
csereprogramok szervezése
terén nyújtott kiemelkedô
munkájáért a fôiskola elnyeri az
E-Quality Európai Minôségi Díjat.

Egyedüliként részesül a
fôiskola a
„Recognised for Excellence
5*” (kategóriájában
a legmagasabb)
elismerésben.

A fôiskola
Felnôttképzési
Központjának
akkreditációja.

Az általános szociális
munkás szak indítása.

2006

A fôiskola saját nyelvi
programjával elnyeri
a „Nyelv a szakmáért,
szakma a nyelvért”
európai díjat.

A minôségi szolgáltatások
fejlesztése révén a
fôiskola megpályázta
és elnyerte az
IIASA Shiba-díjat

Vendéglátó és szálloda szak
indítása nappali és levelezô
képzésben Siófokon.
A gazdálkodási
szak indítása.

2005

Elôadómûvészet
szak indítása.

Mesterszakok
indítása.

Történelem
szak indítása.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2007/08
2003/04
2005/06
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2004/05
2006/07

MIÉRT A KODOLÁNYI?
Nálunk akár két diploma is
szerezhetô négy év alatt: hallgatóink
elsô szakjuk mellé egy másodikat
is választhatnak attól függetlenül,
hogy költségtérítéses vagy államilag
támogatott képzésben tanulnak.

Végzett hallgatóink 84%-a a
végzést követô 6 hónapon belül
talál végzettségének megfelelô
állást, közel 50% elôtt pedig vezetôi
perspektíva áll (KJF Pályakövetési
felmérés 2008-2010).

Online tanulmányi környezetet
biztosítunk, távoktatási programunknak
köszönhetôen bárhonnan, itthon vagy
külföldön, folyamatosan hozzáférhet
a teljes tanulmányi rendszerhez, a
tananyagokhoz.

Színvonalas
diákmunka
lehetôségének
bíztosítása,
stratégiai
partnerünkkel,
a
Prodiák
Iskolaszövetkezettel.
Segítségükkel hallgatóink számos
munkalehetôség közül választhatnak.

Piacvezetô vállalatoknál, cégeknél
szerezhet gyakorlati ismereteket.
Felméréseink szerint a gyakorlati
helyet
biztosító
partnerek
hallgatóink 43%-át alkalmazták
a késôbbiekben.

Hallgatóink önismereti, kommunikációs
tréningeken személyre szabott
tanácsadást kaphatnak, hiszen
a személyiséghez illeszkedô
kommunikációs stratégia kialakítása
elengedhetetlen az álláskereséshez.

07
MIÉRT A KJF?

20 év

Ott vagyunk mindenhol: Budapesten
kampuszunk jól megközelíthetô helyen,
Székesfehérvári és Siófoki Oktatási
Központunk
ideális,
zöldövezeti
környezetben, felújított épülettel várja
hallgatóinkat, orosházi és fürstenfeldi
központjaink is hasonlóan igényes
környezetben fogadják a diákokat.

2004

MINÔSÉGDÍJAINK

2003

TANÉV ÉV
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SZOLGÁLTATÁSOK
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SZOLGÁLTATÁSAINK

Ügyfélszolgálat

A magyarországi főiskolák közül egyedülálló módon nálunk minden oktatási központban
egyablakos ügyfélszolgálat működik. Munkatársaink feladata a hallgatók tanulmányi és
gazdasági ügyeinek, kérelmeinek intézése, a hallgatók tájékoztatása, így az érdeklődők egy
helyen szerezhetnek be minden információt. Ügyfélszolgálatunk az igényekhez alkalmazkodva hétköznap és szombaton is nyitva áll, hogy segítsen a problémák megoldásában.

Nyelvvizsgaközpont

A főiskolánk nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ és gazdálKODÓ nevű akkreditált vizsgarendszerek államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt adnak.
A társalKODÓ általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap, közép- és
felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását angol és német nyelvből. A gazdálKODÓ idegenforgalmi és üzleti szaknyelvi vizsgarendszer 2007-ben indult. Hamarosan egynyelvű
vizsgázási lehetőség is lesz a központban.
Bővebb információ: http://tarsalkodo.kodolanyi.hu, http://gazdalkodo.kodolanyi.hu

Főiskolánk Diáktanácsadója azzal a szándékkal jött létre, hogy segítse hallgatóink
zökkenőmentes beilleszkedését a főiskolai
életbe. Legfontosabb feladata a kiegyensúlyozott, a konfliktusait jól kezelő, magas
önismereti szinttel rendelkező szakemberek
képzésében való aktív közreműködés, ezért
kollégáink folyamatos egyéni, személyre
szabott tanácsadást nyújtanak a hallgatók
mindennemű problémájában tanulási, beilleszkedési, életvezetési és jogi ügyekben.
2004 óta Mentálhigiénés Szolgálat is segíti a hallgatókat párkapcsolattal, szülőkkel,
szexuális élettel, esetleg szenvedélybetegséggel kapcsolatos kérdésekben. Budapesten és Székesfehérváron pszichológus várja
beszélgetésre a hallgatókat. Mentálhigiénés
előadássorozat keretén belül a hallgatók a
pszichológia területeinek olyan neves képviselőivel találkozhattak eddig, mint Popper
Péter, Lux Elvira, Buda Béla, Szilágyi Vilmos,
Tringer László, Karácsony András, Örkény
Antal, Síklaki István és Kopp Mária.

Karrier Iroda

A munkaerő-piaci verseny miatt napjainkban egyre nyilvánvalóbb, hogy a hallgatóknak
már főiskolai éveik alatt el kell kezdeniük karrierjüket, életpályájukat építeni. Ebben a Karrier Iroda is segíti a hallgatókat, hiszen elsődleges célunk a diplomaszerzés és a munkába állás közötti időszak lerövidítése, megkönnyítése. A Karrier Iroda térítésmentes szolgáltatásai megkönnyíthetik a munkaerőpiacra való belépést: a hallgatók tréningeken és
előadásokon vehetnek részt interjústratégiák, álláskeresési módszerek, kommunikációs és
helyzetgyakorlatok, valamint kiválasztási módszerek témakörökben. Lehetőség van egyéni
karrier-tanácsadásra, az önéletrajzírás fortélyainak elsajátítására és próbainterjúkon való
részvételre is. Visszatérő programként elismert fejvadászcégek vezetői, illetve a főiskolán
már végzett diákok mondják el tapasztalataikat.

Főiskolánk budapesti, székesfehérvári és siófoki oktatási központjainak könyvtáraiban közel százezres dokumentum-állomány várja az olvasni és kutatni vágyó, naponta átlagosan
350 látogatót. A könyvtárakban nagy olvasóterem, egyedülálló könyvállomány, gépterem
áll a diákok rendelkezésére. Mivel a legkorszerűbb, tudáscentrumra jellemző eszközpark
kialakítása a cél, a 2009/10-es tanévben a budapesti könyvtár jelentősen bővült. A székesfehérvári könyvtár 800 m2 területű, ebből a földszinti rész az ún. zajos övezet, itt bonyolódik a kölcsönzés, itt található a médiatár, az Európai Tanulmányi Központ gyűjteménye
és a korszerű tömörraktár is. A könyvtár a régióban egyedülálló idegen nyelvű könyv-, folyóirat-, audio- és videokazetta-, valamint CD-ROM-állománnyal segíti hallgatóink tanulmányait. A tágas és esztétikus emeleti szint az olvasóterem, a folyóirat-olvasó és a számítógépek birodalma, jelenleg 100 férőhellyel. A Siófoki Oktatási Központ patinás épületében az olvasóterem mellett számítógépterem, internet-hozzáférés, valamint televízióval és
DVD-lejátszóval felszerelt kutatószoba áll a látogatók rendelkezésére. Az állomány elsősorban az idegenforgalmi,vendéglátó és közgazdász- képzést szolgálja, de jelentős a turisztikai információs tár is. A közel 10 000 könyv mellett videokazetták, hanganyagok, általános és szakfolyóiratok kölcsönözhetők, ill. olvashatók. Emellett a könyvtár gyűjti a Balaton-parti települések és a régió kiadványait is. A fiókkönyvtár nyilvános kialakítása és belső berendezése alkalmassá teszi az épületet az oktatáshoz kapcsolódó rendezvények tartására, külföldi látogatók fogadására is.

Számítógép/wi-fi

Oktatási helyszíneinken több gépteremben ingyenesen használható számítógépek segítik
diákjainkat, Budapesten, Székesfehérváron és Siófokon a campus egész területén ingyenesen használható a vezeték nélküli internet.

Hallgatói e-mail

A KJF és a Google megállapodása értelmében minden elsőéves hallgatónknak létrehozunk
egy főiskolai e-mail címet. Ennek segítségével hallgatóink könnyen, gyorsan értesülhetnek a
tanulmányaikkal kapcsolatos hivatalos információkról, a szabadidő eltöltésére kínált lehetőségekről és még rengeteg egyéb dologról. Amellett, hogy így mindig naprakészen, a legfrissebb információk birtokában szervezhetik életüket, az e-mail címek egyúttal a hallgatói levelezőlistánkra is felkerülnek, így az azonos évfolyamra és szakra járók folyamatosan tarthatják a kapcsolatot. A főiskola elvégzése után hallgatóink megtarthatják kodolányis e-mail címüket, ezzel is erősítve kapcsolatukat az alma materrel.

Szakmai gyakorlat

Hallgatóink az évközi és nyári kötelező gyakorlatoknak köszönhetően már tanulmányaik
során megismerhetik választott hivatásuk gyakorlati oldalát is, a képzés utolsó félévében
pedig féléves szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlat célja az elsajátított elméleti és gyakorlati tudás felhasználása a gyakorlóhelyen, így a hallgatók konkrét munkahelyi tapasztalatokkal rendelkeznek már diplomájuk kézhezvételekor. Főiskolánk az oktatott
szakok mindegyikéhez kapcsolódóan együttműködik a hazai és nemzetközi üzleti, turisztikai, zenei élet, a közszféra és a média legszínvonalasabb műhelyeivel. Felméréseink szerint a gyakorlati helyet biztosító partnerek hallgató 43%-át alkalmazzák a későbbiekben.

Könyvtár

„Van olyan hallgató, aki elõre felkészül, utánajár a problémájának
és végül csak egy kérdést tesz fel,
és vannak olyan hallgatók is, akik
bizonytalanok, többször visszajönnek, újra és újra megkérdezik, hogyan kell kitölteni a formanyomtatványt, milyen mellékleteket kell csatolni egy pályázathoz. Igyekszünk
mindenkinek annyi segítséget nyújtani, amennyit igényel. A lényeg az,
hogy sikerüljön megoldani a problémákat.”
(László Viktória,
Ügyfélszolgálat vezetõ)

Esélyegyenlőségi koordinátor

A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hallgatók a fogyatékosságukra
való tekintettel szakvélemény alapján kérhetik az intézmény engedélyét:
- a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alóli felmentésre,
- a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre,
- a vizsgák más módon történő teljesítésére.
A főiskolán esélyegyenlőségi koordinátor dolgozik. Az ő feladata a fogyatékossággal élő
hallgatók esélyegyenlőségének megteremtése mind a fizikai környezet, mind a főiskola
belső kommunikációjának akadálymentesítésével. A fizikai környezet akadálymentesítésén a főiskola folyamatosan dolgozik, hogy valamennyi képzési helyszínen biztosítani tudja
hallgatói számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A koordinátornál van lehetőség speciális
eszközök kölcsönzésére, illetve beszerzésére, pl. digitális diktafon, olvasóbarát számítógép,
elektronikus jegyzetek, valamint beszélő számológép és indukciós hurok. Látássérült hallgatók részére a főiskola könyvtárában Braille-kijelzőt, képernyőolvasó és -nagyító szoftvereket biztosít Budapesten és Székesfehérváron. A koordinátor minden esetben a személyre
szabott igények kielégítésére törekszik.
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„Napjainkban az oklevél egy-egy állás
betöltésének feltétele, de a munkaadók
számára a gyakorlat, a munkatapasztalat
megléte a lényeges; pályakezdõknél
ez a képzés melletti munkavégzést
jelenti. Ezen nem feltétlenül szakirányú
munkatapasztalatot kell érteni: az a
fontos, hogy a hallgató megtanuljon
csapatban dolgozni és jól, hatékonyan
kommunikálni. Ezért érdemes jól
megválasztani a szakmai gyakorlat
helyét és kihasználni a gyakorlati idõt.”
(Dr. Bordás Sándor,
Karrier Iroda vezetõ)

Munka lehetőségek

Diákjaink számára szervezett keretek között
biztosítsunk színvonalas diákmunka lehetőséget. Stratégiai partnerünk, a Prodiák Iskolaszövetkezet közvetítésével hallgatóink
számos munkalehetőség közül választhatnak, az adminisztratív munkától az árufeltöltésen át a kóstoltatásokig.
„Pesten tanulok, a Frangepán utcai
épületben. A hátsó bejáratnál a
rámpa, vérbeli EU-szabvány. Belül is
akadálymentesen tudok közlekedni a
lifttel, amit csak mozgáskorlátozottak
használhatnak. Az elõadókban gond
nélkül tudok mozogni, mert az egyik
oldalon rámpa van. Nem kell legelöl
tündökölnöm a tanár elõtt, hanem
gond nélkül, kedvemre felmehetek akár
a leghátsó sorig. A tanárok nagyon
nyitottak és toleránsak. A legtöbbjük
mindig felajánlja, hogy szóbeli vizsgát is
tehetek, ha nehéz írnom. Egyszóval: jól
érzem itt magam.”
(Zana Anita, mozgássérült, 3. éves
hallgató, andragógia szak)

SZOLGÁLTATÁSOK

Diáktanácsadó

K Ü L F Ö L D

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK

A Kodolányi János Főiskola diákjai Magyarországon is nemzetközi környezetben tanulhatnak, és a világ 36 országában lévő 251 partnerségen keresztül hallgatóink
résztanulmányokat folytathatnak vagy szakmai tanulmányutakon vehetnek részt.

Mi az Erasmus?

Az Erasmus program segítségével hallgatóink már az első tanév során pályázhatnak
partnerintézményeink egyikébe. A programnak köszönhetően diákjaink megismerhetik egy idegen ország kultúráját, tökéletesíthetik nyelvtudásukat és – nem utolsósorban – életre szóló barátságokat, kapcsolatokat köthetnek. A legtöbb magyarországi főiskolától és egyetemtől eltérően az ösztöndíjak mellett a főiskola saját költségvetéséből is támogatja a kodolányisok külföldi tanulmányait. Lehetőség van arra
is, hogy hallgatóink szakmai gyakorlatukat külföldön tölthessék el, így szerezve megfizethetetlen tapasztalatokat a karrierépítéshez.

Szakmai tanulmányutak

A tanulmányi ösztöndíjak mellett főiskolánk, a magyar felsőoktatásban egyedülállóként, külföldi tanulmányutakat is
kínál. Az elmúlt években a Thaiföldre,
Japánba, Egyiptomba, Egyesült Államokba, Franciaországba, Svájcba, Hollandiába és Lengyelországba szervezett
utak voltak a legnépszerűbbek a hallgatók körében.

“Egy félévet töltöttem Stavangerben,
Norvégiában az Erasmus program keretében. Megismertem egy idegen ország kultúráját, az ott élõ embereket, a nyelvtudás tökéletesítésének
lehetõségérõl nem is beszélve! Erre a
tapasztalatra nem lehet szert tenni egy
két hetes üdülés során. Rengeteg barátot szereztem és sok mindent más
szemszögbõl nézek. Nyitott lettem az új
dolgokra. Nem hiszem, hogy lesz még
egy ilyen kivételes lehetõség az életemben. Így visszatekintve mondhatom, a
pályázat beadása volt eddigi legjobb
döntésem.”
(Cselõtei Attila, idegenforgalmi és szálloda szak, 2010-ben végzett hallgató)

Nemzetközi környezet

Az Erasmus program keretein belül nem csak kodolányis diákok utaznak külföldre,
hanem cserediákokat is fogadunk. A hozzánk érkező külföldi hallgatók, oktatók és
a kodolányisok a Nemzetközi Napok alkalmával közös rendezvényeken, kirándulásokon, kultúrprogramokon vehetnek részt.
Minden évben megrendezésre kerül a Welcome Party, ahol idegen országokból
érkezett vendégdiákjaink a hazájukról, iskolájukról készített prezentáció mellett
otthonuk gasztronómiájába is bevezetik az érdeklődőket. A rendezvényeknek, az
évente közel 150 külföldi hallgatóval megtartott közös óráknak és a kollégiumi
együttélésnek köszönhetően szinte erőfeszítés nélkül csiszolódik a Kodolányin tanulók nyelvtudása.
A KJF Nemzetközi Szolgáltató Központ kiemelkedő munkáját számos nemzetközi és
hazai elismerés fémjelzi. 2007-ben diákjaink és külföldi diákok közös projektmunkái közül kettő E-Quality – Európai Mobilitás Minőségi Díjat és Erasmus EuroMediadíjat kapott, illetve 2010-ben az Erasmus mobilitási tevékenységek kiemelkedően
jó színvonalú megszervezéséért a Tempus Közalapítvány „Nemzetközi Együttműködés Kultúráért” című nívódíjban részesítette.
A Kodolányin tanuló külföldi hallgatók integrációját elősegítendő a főiskolán
hallgatói mentorhálózat működik, melynek hatékonyságát partnerintézményeink
is elismerik, és a beérkező hallgatók számának növekedéséhez is nagymértékben hozzájárul.
Iskolánk 2010-ben csatlakozott az Erasmus Student Network (ESN) nemzetközi diákszervezethez. Diákjaink kulturális és szórakoztató programok szervezésével színesítik a külföldről érkező hallgatók életét, valamint tapasztalatok megosztásával
segítik az Erasmus programra jelentkező diákokat. Az elmúlt félévben megrendezésre került Pannonhalma-Győr kirándulás, Magyar Konyha, stb. események
nagy sikert arattak mind magyar, mind Erasmusos hallgatóink körében. A nyelvtudás fejlesztése mellett kulturális, kommunikációs és rendezvényszervezési tapasztalatokkal is gazdagodnak a szervezethez csatlakozott diákjaink.

http://www.kodolanyi.hu/erasmus

„A Főiskola az országban egyedülálló módon széles nemzetközi kapcsolathálóval rendelkezik, növelve ez által
az esélyt a kijutásra. Volt szerencsém az
Erasmus IP program keretében egy londoni partnerénél eltölteni két hetet, valamint tanulmányi ösztöndíjjal Törökországban, Antalyaban egy szemesztert. A Kodolányi ember közelibb intézményként minden lehetőséget megad, hogy előrébb jussak az életben és a
szakma területén.”
(Kormányos Bence,
turizmus-vendéglátás szak, 3. évfolyam)
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Nemzetközi partnerségeink számát tekintve Európában 210, a többi kontinensen 41 intézménnyel
állunk kapcsolatban.
Erasmus program keretén
belül 2000 óta csaknem
1200 hallgatónk folytatott
külföldi tanulmányokat.
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KÉPZÉSEINKRÕL

FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ)

ALAPKÉPZÉS (BA, BSc)

-

-

Mit kell tudni errõl a képzési formáról?

-

érettségire épülõ képzés, amely felkészít a
további fõiskolai vagy egyetemi tanulmányokra
4 féléves, nappali vagy levelezô képzés, amely OKJ szakképesítést ad
olyan szaktudást igénylõ munkákra készít
fel, melyeknél a gyakorlati elemeken van a
hangsúly

Miért érdemes ezt a képzési formát
választani?
-

-

mert ez a képzési forma rövid idõ alatt ad
piacképes szakmát
mert az itt tanult tantárgyak egy része beszámítható a fõiskolai tanulmányokba
mert tanulmányai befejezése után továbbtanulhat gazdálkodási és menedzsment ,
kommunikáció és médiatudomány, szociális munka vagy turizmus-vendéglátás
alapképzési szakunkon
mert a képzés ideje alatt ugyanazok a juttatások illetik meg, mint az alapképzés
nappali tagozatos hallgatóit

Milyen szakokat választhat?
-

Intézményi kommunikátor
Idegenforgalmi szakmenedzser
Sportkommunikátor
Vendéglátó szakmenedzser
Gazdálkodási menedzserasszisztens
Ifjúságsegítő

Mit kell tudni errõl a képzési formáról?
-

három vagy három és fél évig tartó képzés, amely BA végzettséget ad
a munkaerõpiacon hasznosítható
szakismereteket nyújt a diplomaszerzés
utáni elhelyezkedéshez
elméleti alapozást ad a tanulmányok
mesterképzésben való folytatásához

MESTERKÉPZÉS (MA, MSc)

Mit kell tudni errõl a képzési formáról?
-

az alapképzés utáni, második képzési szint 2-4 féléves lehet, kimenete a munkaerőpiac vagy a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés

Miért érdemes a mesterképzést választani?
-

mert elmélyítheti az alapképzésben szerzett
ismereteit
mert a mesterdiploma megléte elengedhetetlen a kutatás, az innováció világában

Milyen szakokat választhat?

-

-

Milyen szakokat választhat?

-

Andragógia
(művelődésszervező, személyügyi szervező)
Anglisztika
Előadóművészet
Gazdálkodási és menedzsment
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Pedagógia
Szociális munka
Történelem
Turizmus-vendéglátás

-

Minõségfejlesztés-tanár
Multikulturális nevelés tanára
Inkluzív nevelés tanára
Vállalkozás fejlesztés és turizmus-menedzsment mesterszak akkreditálás alatt, várható
indítás 2013-ban

„Azt mondják, az iskola csupán elindít az úton, a szakma teljessége a későbbiekben bontakozik majd ki. Ezt
annyival egészíteném ki, hogy az iskola szerepe nagyon
is fontos, hiszen nem mindegy, milyen úton is indít el
alma materünk. Nagyon szerencsésnek érzem magam,
mert anno a lehető legnagyobb segítséget kaptam a főiskolámtól: a megfelelő képzést. Ennek köszönhetően
szakmai utam is sokkal egyenesebb, melyet többnyire
sikerek koronáznak. Azt hiszem ez a legfontosabb, ez
visz előre, és ez által lehetünk hasznos tagjai ennek a
nemzetnek.”
(Holocsi Balázs - újságíró, ALBACOMP-díjas angoltanár
kommunikáció és médiatudomány szak, anglisztika szak,
2004-ben végzett hallgató)

NAPPALI KÉPZÉSI FORMA
- személyes jelenlétet igényel: a hallgatóknak hétköznap vannak órái
- a félév során a négy hónapig tartó szorgalmi
idõszakot az egy hónapig tartó vizsgaidõszak
követi

LEVELEZÕ KÉPZÉSI FORMA
- alkalmazkodik a munka világához: az
órákra hetente/kéthetente pénteken délután illetve fõként szombaton kerül sor

Miért érdemes a nappali képzési
formát választani?

-

-

mert a fõiskolai évek alatt alakíthatja ki az
egész életét végigkísérõ barátságokat
mert a fõiskolai évek alatt önállóvá válhat
és elkezdheti felépíteni saját életét
mert folyamatos jelenléttel erõs motivációt
és sok segítséget kap a tanuláshoz

Miért érdemes a levelezõ képzési
formát választani?
-

mert ideális formája a munka melletti tanulásnak
kevesebb jelenlétet igényel, mint a nappali
forma

Miért érdemes az e-learning képzési
formát választani?
13 tanszékünkön közel
250 fős oktatógárda gondoskodik a hallgatók szellemi feltöltődéséről.
Oktatóink 62%-a minősített oktató.

Fôiskolánk teljes
képzési palettája
gazdaságtudományi
területen
Alapképzések (BA)
6 vagy 6+1 félév
Turizmus-vendéglátás
(46. oldal)

Gazdálkodási és menedzsment
(30. oldal)

TÁVOKTATÁS (E-LEARNING)
- internet-alapú, vagyis a tananyag és a
gyakorlófeladatok az interneten keresztül
elérhetõk
- minden tantárgynak van egy felelõs tanára,
akihez a hallgató az e-learning alapú rendszer segítségével személyesen is fordulhat
- videokonferencia alapú konzultációs rendszerünk és a félévi 2 személyes konzultáció még közvetlenebb kapcsolatot biztosít
az oktató és a hallgató között

-

mert képzésünk színvonalas tananyagot és
gyakorló feladatokat biztosít
mert a tananyag bárhonnan, bármikor elérhetõ, így rugalmas, egyéni
idõbeosztásra van lehetõség
mert ebben a rendszerben minimális idõt
kell távol töltenie családjától
mert rugalmasan alkalmazkodik a munka
világához

http://moodle.kodolanyi.hu
Mesterképzések (MA)
(Vállalkozásfejlesztés illetve Turizmusmenedzsment szakok akkreditáció alatt)
Felnôttképzések
http://felnottkepzes.kodolanyi.hu
Idegenvezetô okj-s képzés, Sommelier tanfolyam,
Kishajóvezetôi
tanfolyam,
Rövid
képzések
alapkészségek fejlesztéséhez pl. Digitális fotó- és
képszerkesztés, Honlapkészítés alapjai, Prezentáció
készítés, Prezentációs technikák, Tudományos
dolgozat-készítés, Kutatásmódszertan, Gépírás

Felsôfokú szakképzések (FSZ) 4 félév
Gazdálkodási menedzserasszisztens (18. oldal)
Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (17. oldal)

Akkreditált nyelvvizsgák:
TársalKODÓ
http://tarsalkodo.kodolanyi.hu
GazdálKODÓ
http://gazdalkodo.kodolanyi.hu

Szakirányú továbbképzési szakok
(Másoddiplomás képzés)
http://szakiranyu.kodolanyi.hu
Interkulturális menedzsment, Kisvállalkozási
szakértô, Humánmenedzsment közgazdász,
Marketingkommunikáció szakközgazdász, Minôségügyi rendszermenedzser, Stratégiai marketing, Vállalati
irányítás és kontrolling, Vállalkozás
és projektmenedzser, Vállalkozásgazdálkodási menedzser, Vállalkozásszervezés,
Változásvezetô közgazdász, Turisztikai vállalkozások menedzsmentje

MIT KELL TUDNI A FELVÉTELIRÕL?
Fôiskolánk teljes képzési palettája
mûvészeti- és társadalomtudományi területen
Alapképzések (BA) 6 vagy 6+1 félév
Kommunikáció és médiatudomány (32. oldal)
Nemzetközi tanulmányok (34. oldal)
Szociális munka (40. oldal)
Elôadómûvészet (26. oldal)

Felnôttképzések
http://felnottkepzes.kodolanyi.hu
Idegenvezetô okj-s képzés, Hangmester okj-s
képzés, Sommelier tanfolyam, Kishajóvezetôi
tanfolyam, Rövid képzések alapkészségek
fejlesztéséhez pl. Digitális fotó- és képszerkesztés,
Honlapkészítés alapjai, Prezentációkészítés,
Prezentációs technikák, Tudományos dolgozatkészítés, Kutatásmódszertan, Gépírás

Felsôfokú szakképzések (FSZ) 4 félév
Intézményi kommunikátor (18. oldal)
Sportkommunikátor (18. oldal)

Fôiskolánk teljes képzési
palettája pedagógia és
bölcsészettudományi
területen
Alapképzések (BA) 6 vagy 6+1 félév
Andragógia (mûvelôdésszervezô,
személyügyi szervezô) (20. oldal)
Anglisztika (24. oldal)
Pedagógia (38. oldal)
Történelem (44. oldal)

Akkreditált nyelvvizsgák:
TársalKODÓ
http://tarsalkodo.kodolanyi.hu
GazdálKODÓ
http://gazdalkodo.kodolanyi.hu

Mesterképzések (MA)
Inkluzív nevelés tanára (50. oldal)
Minôségfejlesztés-tanár (52. oldal)
Multikulturális nevelés tanára (54. oldal)
Felnôttképzés
http://felnottkepzes.kodolanyi.hu
Idegenvezetô okj-s képzés, Hangmester okj-s képzés,
Sommelier tanfolyam, Kishajóvezetôi tanfolyam, Rövid
képzések alapkészségek fejlesztéséhez pl. Digitális fotóés képszerkesztés, Honlapkészítés alapjai, Prezentációkészítés, Prezentációs technikák, Tudományos dolgozatkészítés, Kutatásmódszertan, Gépírás

Felsôfokú szakképzés (FSZ) 4 félév
Intézményi kommunikátor (18. oldal)
Sportkommunikátor (18. oldal)
Ifjúságsegítô (19. oldal)

Akkreditált nyelvvizsgák:
TársalKODÓ
http://tarsalkodo.kodolanyi.hu
GazdálKODÓ
http://gazdalkodo.kodolanyi.hu

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok
Szakirányú továbbképzési szakok
(Másoddiplomás képzés)
http://szakiranyu.kodolanyi.hu
A globális világ diplomáciája, Nemzetközi politikai elemzés, Nemzetközi Public
Relations, Társadalom- és állampolgári
ismeretek, EU pályázati projektvezetô,
Európai integráció, Intézményi kommunikáció a WEB 2.0 korában,
Vállalati kommunikáció a WEB 2.0
korában, Kameraman-kameratechnikus, Videóvágó-montirozó, Televíziós
szerkesztô-riporter, Autizmusspecifikus szolgáltatásszervezés, Humán szolgáltatások
minôségbiztosítása, Iskolai szociális munka,
Szolgáltatásipari szervezô, Üzleti szociális
szolgáltatásszervezés

Szakirányú továbbképzési szakok
(Másoddiplomás képzés)
http://szakiranyu.kodolanyi.hu
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol, német), Társadalomtudományi
és gazdasági szakfordító és tolmács (angol,
német), Európai Uniós szakfordítás (angol, német), Óvodai nyelvoktatás
módszertana (angol, német), Múzeumi
mediáció és menedzsment, Néptánc
és népi kultúra, Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, Oktatási vállalkozási menedzsment, Pedagógiai intézményértékelési szakértô, Pedagógus szakvizsga,
Mentálhigiéniai prevenció specialista, Játék- és
szabadidô-szervezô, Szocioterápiás eljárások
az iskolai erôszak kezelésére

Az alapképzésre való jelentkezéshez a jelentkezés időpontjában rendelkezésre
álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatára van szükség (pl.
középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, valamint a többletpontokat igazoló
dokumentumok). A később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb
2012. július 8-ig kell benyújtani. Amennyiben nyelvi képzésre (anglisztika) szeretne
jelentkezni, emelt szintű angol nyelvű érettségit kell tennie.

A képzési helyszín kiválasztása

Mivel főiskolánknak az ország több pontján vannak oktatási központjai, a választott képzési
helyszínt mindenképpen meg kell jelölni a jelentkezési lapon. Így lehetősége van arra,
hogy egyszerre több helyszínre is beadja a jelentkezését. Amennyiben nem jelöli meg a
képzési helyszínt, automatikusan székesfehérvári helyszínre regisztrálják a jelentkezését.

A jelentkezési sorrend

II. Hangszeres felvételi:
egyes hangszereken (pl. zongora):
klasszikus
repertoár
ismerete
és
klasszikus
zeneelmélet-feladatok
hangszeres
megoldása
minden
hangszerre vonatkozik:
-

A 2012/13-as tanévtől jelentősen csökken az államilag támogatott helyek száma,
várhatóan magasan 400 pont felett lehet majd minden intézményben államilag
finanszírozott helyre bejutni, ezért javasoljuk, a kiválasztott képzésnél mindenképpen
jelölje meg a költségtérítéses formát is.

-

Felvételi vizsga

-

Alkalmassági vizsgát csak az előadóművészet szakon tartunk, ahol a jelentkezőknek
elméleti és gyakorlati szinten is bizonyítaniuk kell rátermettségüket. (A többi szakon az
országosan egységes felvételi rendszer érvényes.)

Várható feladatok

A feltüntetett várható feladatok csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak. Minden jelentkező
részletes tájékoztatást fog kapni postai úton a felvételik előtt. Az eredményeket a felvételizők
szintén hivatalos levél formájában fogják megkapni a felvételik után.
I. Szolfézs-zeneelmélet:
- akkordok (hármashangzatok, négyeshangzatok és fordításaik) felismerése és leírása
hallás után
- skálák (pentaton, dúr, összhangzatos moll, melodikus moll, egész hangú, fél-egész,
egész-fél) és adódó modusaik felismerése, leírása hallás után
- közepes nehézségű ritmus leírása hallás után
- kb. 8-ütemes, egyszólamú, tonális dallam leírása hallás után
- kb. 8-ütemes, kétszólamú, egyszerűen moduláló dallam leírása hallás után

-

jazz-elmélet
feladatok
(pl.
akkordbontások, skálák játszása)
hangszeres megoldása
3 különböző tempójú és karakterű
jazz-standard szolisztikus bemutatása
(téma-improvizáció-téma)
egy leírt improvizációból való részlet
(kb. 2 periódus) stílusos bemutatása
jazz-standard repertoár (legalább
10 darab) ismerete (témák stílusos
bemutatása; esetleg rögtönzés)
blues-improvizáció 3 hangnemben
(C, F, B), többféle tempóban
lapról játék

Egyes hangszerekhez (pl. dob) speciális
jellegük miatt egyéb feladatok fognak
társulni!
III. Kötelezõ zongora:
- a
szolfézs-zeneelmélet
anyagban
szereplő harmóniák és skálák, illetve
fordításaik és modusaik ismerete,
zongorán való játszása
A fenti anyag részletezett, egyéni
hangszerekre történő lebontását és
további pontosítását a felvételi vizsga
időpontjának postázásakor kapják meg
a jelentkezők.

FELVÉTELIRÔL
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FELSÕFOKÚ
Intézményi kommunikátor
OKJ-szám: 55 213 01 0010 55 02
Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelezõ
Székesfehérvár: nappali, levelezõ
Siófok: nappali, levelezõ
Miért érdemes az intézményi kommunikátor képzést választani?
- mert a jövõben a média területén tevékenykedhet
- mert a magyar média elismert képviselõitõl tanulhat
- mert megtanulhatja önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási,
érdekvédelmi és civil szervezetek külsõ-belsõ kommunikációs kapcsolatainak kezelését

Hol tanulhat tovább?

Milyen szakmai karriert építhet a képzés elvégzését követõen?
A vezetõ elsõ számú munkatársaként
döntés-elõkészítés, az intézmény arculatának és kommunikációjának kialakítása, médiafigyelés, kapcsolattartás
nyomdákkal, reklámirodákkal, a sajtóval.
Újságírás, kommunikációs tevékenységet
folytató részegység vezetése, könyv- és
lapkiadó szerkesztõi munka, rádió- és
televíziómûsor szerkesztése.

A KJF kommunikáció és médiatudomány szakán, a tanulmányok minimum ¼-ének beszámításával.

FSZ
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Idegenforgalmi szakmenedzser
OKJ szám: 55 812 01 0010 55 01
Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelezõ
Székesfehérvár: nappali, levelezõ
Siófok: nappali, levelezõ
Orosháza: nappali, levelezõ
Miért
érdemes
az az
idegenforgalmi
szakmenedzser képzést választani?
Rövid
áttekintô
Andragógia alapszakról
- mert elismert és tapasztalt szakemberektõl tanulhat
- mert speciális eszközállományunk (Siófokon oktatóhajó, tankonyha, tanszálloda)
biztosítja a gyakorlati ismeretek elsajátítását
- mert képes lesz vezetõi, közép- és felsõvezetõk mellett idegenforgalmi szakreferensi
tevékenységet végezni

Vendéglátó szakmenedzser

Sportkommunikátor

Hol tanulhat tovább?
A KJF turizmus-vendéglátás szakán, a tanulmányok minimum ¼-ének beszámításával
Milyen szakmai karriert építhet a képzés
elvégzését követõen?
Utazásszervezés idegenforgalmi vállalkozásokban (utazási irodákban, idegenforgalmi
szálláshelyeken, idegenforgalmi hivatalokban,
szabadidõközpontokban,
ügynökségeken),
vállalkozóként önálló elemzési, értékelési,
szervezési, ellenõrzési feladatok.

„Egyes felsõoktatási intézmények
vizsgálatai szerint, akik felsõfokú
szakképzés megszerzése után kerültek be egyetemi vagy fõiskolai
szakra, átlag feletti teljesítményt
nyújtottak.”
(fisz.hu)

OKJ szám: 55 812 01 0010 55 02

OKJ-szám: 55 213 01 0010 55 04
Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelezõ
Székesfehérvár: nappali, levelezõ
Siófok: nappali, levelezõ

Hol tanulhat tovább?

Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelezõ
Székesfehérvár: nappali, levelezõ
Siófok: nappali, levelezõ

Miért érdemes a sportkommunikátor képzést választani?
- mert átfogó ismereteket kap a szakma elismert képviselõitõl
- mert naprakész információkat szerezhet a magyar és a nemzetközi
sportélet aktuális történéseirõl
- mert megismerheti a hazai és a nemzetközi sportszervezetek, intézmények mûködését,
tevékenységét
- mert elsajátíthatja a rádiós és a televíziós sportesemények közvetítésének fogásait

Milyen szakmai karriert építhet a képzés
elvégzését követõen?

Miért érdemes a Vendéglátó szakmenedzser képzést
választani?
- mert elismert szakemberektõl tanulhat
- mert képes lesz közép- és felsõvezetõk mellett vendéglátó szakreferensi
tevékenységet ellátni
- mert speciális eszközállományunk (Siófokon oktatóhajó, tankonyha, tanszálloda)
biztosítja a gyakorlati ismeretek elsajátítását

A KJF kommunikáció és médiatudomány szakán, a tanulmányok minimum ¼-ének beszámításával.

Nyomtatott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás; sportkommentátori, menedzseri feladatok, riportok, elemzések, összefoglalók készítése; sportszervezetek kommunikációjának szervezése; sportmarketing; sport és tömegsport események, bajnokságok szervezése.

Hol tanulhat tovább?
A KJF turizmus-vendéglátás szakán, a tanulmányok minimum ¼-ének beszámításával.
Milyen szakmai karriert építhet a képzés
elvégzését követõen?
Vendéglátó kisszervezet vezetõje (igazgató,
elnök, ügyvezetõ igazgató, menedzser), kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytató
részegység termelésirányítója, menedzserasszisztens. Önálló szervezési, vezetési tevékenység a vendéglátásban és a vendéglátással
összefüggõ szolgáltatási szférában.

http://felveteli.kodolanyi.hu

FSZ
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FELSÕFOKÚ
OKJ-szám: 55 343 01 0010 55 04
Hol indul a szak?
Siófok: nappali, levelező
Miért érdemes a gazdálkodási menedzserasszisztens képzést választani?
- mert részt vehet üzleti kapcsolatok kialakításában, és azok ápolásában, az üzletpolitika
kidolgozásában, a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenőrzésében
- mert pénzügyi, adózási, számviteli ismeretekre is szert tehet
- mert közreműködhet közép- és felső vezetők gazdasági döntéseihez szükséges piaci
információk, adatok gyűjtésében, elemzésében, komplex gazdálkodási/szolgáltatási
folyamatok lebonyolításában és az ezzel összefüggő pénzügyi, adózási, számviteli
feladatok ellátásában, a marketingakciók tervezésében, szervezésében
- mert szakmailag felkészült, gyakorlatorientált tanároktól tanulhat

SZAKKÉPZÉS
Hol tanulhat tovább?

A KJF Gazdálkodási és menedzsment szakán, a
tanulmányok min. ¼-ének beszámításával.

Milyen szakmai karriert építhet a
képzés elvégzését követően?

Bármely nemzetgazdasági területen működő
vállalkozásnál,
szervezetnél
felsőés
középvezetők mellett, vagy közvetlen irányításuk
alatt érdemi ügyintézői feladatokat lát el, illetve a
külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói
kapcsolatok) területén önálló, vagy kisebb
csoportvezetői munkakört tölt be.

FSZ
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Ifjúságsegítő

OKJ-szám: 55 762 01
Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelező
Székesfehérvár: nappali, levelező
Siófok: nappali, levelező
Miért érdemes az ifjúságsegítő képzést választani?
áttekintô az
Andragógia
alapszakról
- Rövid
mert piacképes,
keresett
szakmát sajátíthat
el
- mert felkészülhet azokra a kiemelkedő tanácsadó, gondozó,
közösségszervező tevékenységekre, amelyekkel elősegítheti nehéz helyzetbe jutott
emberek életének javítását
- ha szeret másokat meghallgatni és képes másokat magával ragadni

Hol tanulhat tovább?

A KJF pedagógia és társadalomtudomány
képzési területén, a tanulmányok min. ¼-ének
beszámításával.

Milyen szakmai karriert építhet a
képzés elvégzését követően?

Fejlesztheti a fiatalok társadalmi részvételét,
közösségi aktivitását egyfajta tanácsadó
szerepkört
betöltve.
Elhelyezkedhet
többek között szociális és gyermekvédelmi
ügyintézőként,
gyermekés
ifjúsági
felügyelőként, vagy akár kulturális szervező
munkatársként.

http://felveteli.kodolanyi.hu
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ANDRAGÓGIA

Személyügyi szervező
A személyügyi feladatok gazdasági és
jogi környezetében tesz szert jártasságra. Ennek birtokában képes lesz
különböző szervezetek elméleti és
gyakorlati személyügyi feladatainak
ellátására.

A gyakorlati oktatásban kiemelt
partnereink

-

Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali
Budapest: nappali, levelező
Orosháza: nappali, levelező

Kiket várunk az andragógia szakra?
- akik érdeklődnek a rendezvénymenedzsment, a fesztiválszervezés, a könyvkiadás,
a médiamenedzsment, a kulturális turizmus, a produceri, a múzeumi-levéltári
szakma, valamint a műkereskedelem iránt
- akik művészeti, közművelődési intézményekben szeretnének elhelyezkedni
- akik a felnőttoktatás piacán szeretnének alkalmazottként vagy vállalkozóként
sikereket elérni
- akik a HR területen a személykiválasztásban és a vállalati képzések szervezésében
szeretnének dolgozni

-

(MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ,
SZEMÉLYÜGYI SZERVEZŐ)
Miért érdemes az andragógia szakot választani?
- mert egy diplomával két szakmát is szerezhet, mint művelődésszervező és
személyügyi szervező
- mert képes lesz kulturális szolgáltató cégeknél, felnőttoktatási cégeknél, a
közművelődés, a közgyűjtemények területén, HR (személyügyi) területen,
településeken, különböző intézményekben, szervezetekben és közösségekben
tervező, szervező, irányító munkakörök ellátására
- mert tanulmányai elvégzése után akár saját céget is szervezhet, működtethet

A szakmai gyakorlat kultúraközvetítő, felnőttképző intézményekben és cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervező és kreatív cégeknél, levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, önkormányzatoknál, művelődési központokban, táncházakban,
színházaknál, aukciós házaknál, lapkiadóknál, a főiskola egységeinél, illetve munkaügyi szervezetekben és a vállalati szektorokban egyaránt eltölthető.

„Az andragógia szak gyakorlatias,
sokszínû, olyan dolgokat is tanít, amit
az élet bármely területén hasznosítani tudunk. Megtudtam mit akarok és
legfõképpen azt, hogy hogyan érhetem el. Terveket, álmokat, utat találtam magamnak, ami az élet egyik
legszebb felfedezése. „Szervezzük”
az életünket, melyet a Kodolányitól
kapott alapokkal kezdhetünk el.”
(Gulyás Dóra, andragógia szak,
2011-ben végzett hallgató)

-

21
ALAPKÉPZÉS (BA)

ALAPKÉPZÉS (BA)

ALAPKÉPZÉS

Hol szerezhet szakmai gyakorlatot?

Mûvelõdésszervezõ
A kultúraközvetítés általános ismereteinek elsajátításán túl olyan kurzusokon
is részt vehetnek hallgatóink, amelyekkel gyakorlati kompetenciákra tesznek
szert. A képzésen a kulturális intézmények menedzseléséhez szükséges tudnivalókat, valamint a felelős szakmai
magatartást sajátítják el.

„Kodós voltam, kodós vagyok, csak
az évek alatt diákból tanár lettem. A
Kodolányi János Főiskolán szereztem
diplomát, hogy megtanuljam a rendezvényszervezés, kulturális menedzsment alapjait. A Muzsikás együttes
menedzsereként indult pályafutásom,
jelenleg a Sziget programigazgatója
vagyok. Szeptembertől visszatértem a
Kodolányira, immár tanárként, hogy
megosszam azt a sok-sok tapasztalatot alma materem jelenlegi hallgatóival, amit az elmúlt években szereztem,
és biztos vagyok benne, hogy hamarosan diákjaimból kollégák lesznek,
akikkel együtt szervezzük majd a legnagyobb hazai rendezvényeket.”
(Szép Fruzsina,
Sziget programigazgató)

Művészetek Palotája – Budapest
KOGART Művészeti Alapítvány –
Budapest
Magyar Országos Levéltár –
Budapest
Országos Széchenyi Könyvtár –
Budapest
Fejér Megyei Önkormányzat –
Székesfehérvár
SZIGET Fesztivál – Budapest
Pannon Lapok Társasága –
Székesfehérvár
Vörösmarty Színház – Székesfehérvár
A Szabad Művelődés Háza –
Székesfehérvár
VADEX Mezőföldi Erdő- és
Vadgazdálkodási Zrt. – Székesfehérvár
Berg Global Kft. „Nesztor Rendezvény” – Székesfehérvár
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Székesfehérvár
Városi Képtár Deák Gyűjtemény – Székesfehérvár
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. – Balatonfüred
Somló Hangja Kft. – Somló
BÁV - Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt. – Budapest
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Magyar Nemzeti Galéria
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Művészetek Völgye Fesztivál
Adecco Kft. – Budapest
Manpower Kft. – Budapest
Pannon-Work Zrt. – Budapest
Prohumán 2004 Kft. – Budapest
Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. – Budapest
Human Operator Kft. - Szombathely

http://felveteli.kodolanyi.hu
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Milyen szakirányt választhat?
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Érettségi követelmény

(MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ,
SZEMÉLYÜGYI SZERVEZŐ)
Milyen szakképzettség szerepel diplomájában?
Andragógus (művelődésszervező;
személyügyi szervező)

Hol tanulhat tovább a KJF-en az alapszakon megszerzett diplomájával?
Szakirányú továbbképzési
szakjainkon:
- Mentálhigiéniai prevenció specialista
- Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
- Turisztikai vállalkozásmenedzsment

Milyen szakmai karriert építhet a diploma megszerzését követõen?

Rendezvényszervezés oktatási és kulturális intézményekben, a médiában, oktatási vállalkozásoknál, önkormányzatoknál és egyéb kulturális vállalkozásoknál.
Kulturális és közösségszervező feladatok művelődési házaknál, múzeumokban,
kiállítóhelyeken, kulturális szervezeteknél, kulturális egyesületeknél, rendezvényszervező cégeknél, felnőttképzésben, oktatásszervezőtől a legmagasabb
beosztásig.
Személyügyi szervező feladatok a vállalati szektorban és a munkaügyi, önkormányzati területen.

Érdekességek az andragógia szakról

A HVG Diploma 2011-es felmérése szerint főiskolánk Andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező) szakja az első helyen szerepel a szakot indító
18 intézmény rangsorában.

A tanszéken oktat többek között
-

-

-

-

-

Hahn-Kakas István – Örökös
Arany
sarkantyú Díjas szólótáncos, A Népművészet Ifjú Mestere
Dr. Hoffmann Orsolya – a Nemzetközi Képzési Központ igazgatója,
szakterület: e-learning alapú képzés-menedzsment, felnőttképzés
Dr. Karsai Béla – sikeres üzletember, a KJF magántanára
Dr. Lórodi László – jogász, humánszervezési szakember
Dr. h.c. Szabó Péter PhD – a Kulturális Tanulmányok Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, a főiskola
rektora
Szép Fruzsina – a Sziget Fesztivál
programigazgatója
Szurdi Miklós – színházi és filmrendező
Dr. Tarbay Gabriella – a bútorok,
szőnyegek, a műkereskedelem elismert szakértője
Dr. habil. Ujváry Gábor – történész, a Történelem Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, tudományos
rektorhelyettes
Várkonyi Attila – az MTV volt programigazgató-helyettese, a Juventus
Rádió producere, Aranylemezes Lemezlovas (Dj. Dominique)

Rövid áttekintõ az andragógia alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

1 . S Z E M KJF
Eoktatási
S Zhelyszínein
TER

Bevezetô, alapozó tantárgyak pl. a társadalomtudomány alapjai,
mûvészettörténet, bevezetés a pedagógiába, bevezetés a közgazdaságtanba

Szakmai alapozó tárgyak pl. a felnôttképzés és emberi erôforrás fejlesztés elmélete,
vezetés és szervezetfejlesztés, az andragógia története elmélete és társadalmi funkciói
Országismereti és programtervezési gyakorlat

KJF oktatási helyszínein

2 . S Z E M Tanulmányi
E S Zút aThatáron
ER
kívüli magyar területeken: Erdély, Felvidék

Szakmai tárgyak pl. didaktika és felnôttképzés módszertana, kulturális és mûvészeti
menedzsment, populáris és klasszikus zenei kultúra

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában,
Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Törökországban

3. SZEMESZTER
Andragógia szakmai gyakorlat

Magyar felnôttképzési intézmények meglátogatása, tanulmányi út Bécsben

Szakmai tárgyak pl. oktatás és szociálpszichológia, kulturális és vállalkozási
ismeretek, nonprofit szervezetek menedzsmentje

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS)

4 . S Z E M partnereknél,
E S Zpl.TMÜPA,
ER
KOGART különbözô fesztiválokon, mûvészeti és mûvelôdési

Mûvelôdésszervezô/ Személyügyi szervezô szakmai gyakorlat

Mûvelôdésszervezô szakirány különbözô specializációkkal
pl. mûkereskedelem, impresszárió, fesztivál- és rendezvénymenedzsment, kulturális
turizmus, médiamenedzsment, producer és mozgóképkultúra terjesztés, könyv- és
multimédia-kiadás és terjesztés, közgyûjteményi menedzsment, sport és rekreáció
vagy
Személyügyi szervezô szakirány
Szakmai tárgyak pl. munka és társadalombiztosítási jog, munka-, vezetés-, és
szervezetpszichológia, munkaerôgazdálkodás és foglalkoztatáspolitika, humán
erôforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment, személyügyi technikák

intézményekben
önkormányzati és munkaügyi intézményekben, vállalatoknál

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS)
Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában,
Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Törökországban

5-6. SZEMESZTER

„MÉLYVÍZ” SZAKMAI GYAKORLAT
nappali és levelezô tagozaton is

partnereknél, pl. MÜPA, KOGART különbözô fesztiválokon, mûvészeti és mûvelôdési
intézményekben
önkormányzati és munkaügyi intézményekben, vállalatoknál

Diplomamunka, záróvizsga

Ha folytatja a hetedik félévben a tanulmányait, lehetôsége van a szakhoz tartozó másik szakirány elvégzésére is.

http://felveteli.kodolanyi.hu

ANDRAGÓGIA

Két tárgy választása kötelező a következők közül: biológia, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv (angol, francia, német, orosz)

ALAPKÉPZÉS

ANGLISZTIKA

(ANGOL, AMERIKANISZTIKA)
Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelezõ
Miért érdemes az anglisztika szakot választani?
- mert az angol az üzleti világ, az informatika, az internet világnyelve
- mert a felmérések alapján a szak elvégzése után jelentõsen nõnek az esélyei az EUban való munkavállalásra
- mert partnerintézményeink révén anyanyelvi környezetben tehet szert számos ismeretre az angol nyelvû országok és népek kultúráját illetõen
- mert ha a késõbbiekben a nyelvet akarja oktatni, megszerezheti a mesterképzés megkezdéséhez, a tanári diploma megszerzéséhez szükséges alapismereteket
- mert képes lesz általános, alapszintû, nem szaknyelvi tudást igénylõ szövegek fordítására
- mert a képesítés birtokában a Kodolányi János Fõiskola különbözõ, diplomát adó szakfordítói képzéseire is beiratkozhat
- mert a diploma magában foglal angol nyelvből általános kétnyelvű komplex típusó
KER (C1) szintű felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgát is

Kiket várunk az
anglisztika szakra?
- akik magas szintû
angoltudást igénylõ
területen szeretnének elhelyezkedni
- akik elszánták magukat az angoltanárrá váláshoz vezetõ
elsõ lépés megtételére
- akik szeretnének többet megtudni az
angol nyelvû országok történelmérõl,
kultúrájáról, irodalmáról és nyelvi sajátosságairól

Rövid áttekintõ az anglisztika alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

Alapozó és szakmai alapozó tantárgyak pl. bevezetés a nyelv- és az
irodalomtudományba, angol nyelvi alapkészségek fejlesztése, az Egyesült Királyság
és Írország kultúrája, történelme és országismerete, angol fonetika, fonológia és
morfológia, angol irodalmi szövegelemzés, angol nyelvi alapkészségek fejlesztése,
Észak-Amerika kultúrája, történelme és országismerete

KJF oktatási helyszínén, Budapesten

Szakmai tárgyak pl. angol szintaxis, angol alkalmazott nyelvészet, angol szóbeli és
írásbeli szövegalkotás, brit irodalom

KJF oktatási helyszínén, Budapesten
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Belgiumban, Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában, Portugáliában,
Romániában, Spanyolországban, Szlovákiában, Törökországban

1-2. SZEMESZTER

Szakirányok anglisztika, amerikanisztika
Specializációk üzleti angol és fordítás

3-4. SZEMESZTER

Minor szakok germanisztika, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és
médiatudomány, pedagógia, andragógia

Szakmai projektutak: többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban

Szakmai tárgyak pl. brit irodalom, angol nyelvtörténet és brit nyelvváltozatok, angol kultúra

KJF oktatási helyszínén, Budapesten
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Belgiumban, Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában, Portugáliában,
Romániában, Spanyolországban, Szlovákiában, Törökországban

Szakirányok anglisztika, amerikanisztika
Specializációk üzleti angol és fordítás

5-6. SZEMESZTER

Minor szakok nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány,
pedagógia, andragógia
Diplomamunka, záróvizsga

Amerikanisztika
Az amerikai angol nyelvet szóban és írásban, elméletben és gyakorlatban is magas
szinten sajátíthatja el. Behatóan ismerheti
meg az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, történelmét, kultúráját, valamint társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét és
problémáit.

Milyen specializációt választhat?

Vállalati (üzleti) szaknyelv és fordítás

Milyen, a mesterképzésbe beszámítható más területeken (minorokon) tanulhat tovább?
-

Andragógia
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Pedagógia

Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?

Anglisztika alapszakos bölcsész (angol,
amerikanisztika szakirányon)

Hol tanulhat tovább a KJF- en az alapszakon megszerzett diplomájával?

Szakirányú továbbképzési szakjainkon:
- Európai uniós szakfordítás
(angol, német)
- Társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító (angol, német)
- Társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító és tolmács (angol, német)

Milyen szakmai karriert építhet a diploma megszerzését követõen?

Az anglisztika szakon végzett hallgatók
mind a közalkalmazotti és nonprofit szférában, mind a multinacionális cégeknél és a
hazai nagyvállalatoknál találhatnak állást.
Az elhelyezkedést az is segíti, hogy az eu-

„2004 júniusában mentem ki Angliába,
ahol elõször közvetítõcégeknek küldtem
el az önéletrajzom. Az elsõ interjú sikeres
volt: felvettek egy tipikus külvárosi iskolába,
majd átkerültem egy anglikán iskolába.
Nemrég kerültem Dél-Londonba, egy
19. századi grófi család birtokán álló
épületben mûködõ lányiskolába, ahol
angolt tanítok és érettségiztetek.”
(Grész Katalin,
angol nyelv- és irodalomtanár szak,
2009-ben végzett hallgató)
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Angol
A brit angol nyelvet szóban és írásban, elméletben és gyakorlatban is magas szinten sajátíthatja el. Behatóan ismerheti meg
az Egyesült Királyság és Írország irodalmát,
történelmét, kultúráját, valamint társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét és
problémáit.

rópai integráció miatt szükség van olyan
sokoldalúan képzett és angolul jól beszélő szakemberekre, akik képesek az irodalom- és nyelvtudomány, az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet
és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni. Végzett hallgatóink az angol
nyelv használata mellett alkalmasak lesznek kulturális kapcsolatok ápolására és
nyelvi közvetítői szerep ellátására is. Emellett szerepet vállalhatnak Magyarország és
az adott célnyelvi országok közötti kulturális, gazdasági vagy nyelvi területen történő közvetítésre.

Érdekességek az anglisztika szakról

Hallgatóinknak lehetősége van arra, hogy részképzésben, illetve tanulmányi utakon vegyenek
részt Európa számos országában és az Egyesült Államokban.
A levelező szakos hallgatók tanulmányait e-learning módszerekkel támogatjuk, így biztosítva annak lehetőségét, hogy a nagy földrajzi távolság és a nappali tagozathoz képest alacsonyabb kontakt óraszám ellenére is megfelelő ütemben haladhassanak diákjaink diplomájuk
megszerzése felé.

„A tárgyalásokon nem mindegy, hogy
mennyire árnyalt a mondanivaló.
Úgy éreztem, hogy elengedhetetlenül
szükséges a nyelvtudásom csiszolása, finomítása. Ezért jelentkeztem a
Kodolányira, ahol felkészült oktatók
tanítanak, a könyvtárban pedig minden
szakirodalom megtalálható.”
(Minárovits Tímea,
anglisztika szak,
2009-ben végzett hallgató)

Könyvtárunk idegen nyelvű állománya közel 52 000 dokumentum, melyből az angol
nyelvű állomány 29 000 db. Ezen belül az angol nyelvű szépirodalom 8 000 db-ot számlál,
míg angol nyelvű folyóiratból 55 jár.

Érettségi követelmény

A kötelező emelt szintű angol mellett a francia, latin, magyar, német, olasz, orosz, spanyol vagy történelem tárgyak közül egy választandó.

http://felveteli.kodolanyi.hu

Milyen szakirányt választhat?

Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali
Miért érdemes az elõadómûvészet szakot választani?
- mert a hazai zenei élet nemzetközileg is elismert szakembereitõl tanulhat
- mert próbatermek, gyakorlóhelyiségek, stúdió (lemezkészítési lehetõség), valamint hazai és külföldi koncertezési lehetõségek biztosítják a gyakorlati ismeretek elsajátítását
és a zenei karrier megalapozását
Kiket várunk az elõadómûvészet szakra?
- akik a magyar vagy a nemzetközi zenei világ szereplõjévé szeretnének válni
- akik zenei tanulmányaikat késõbb mesterképzésben szeretnék folytatni

Diákjainknak fellépési lehetőségeket szervezünk, és saját hallgatói klubunk Jam
Session estjein is lehetőség van a közönség és a pályatársak előtti folyamatos
megmérettetésre.

Milyen specializációt választhat?

Jazz
A specializáción keresztül, a már 2 éve tartó alapozást és intenzív tréninget követően,
tovább mélyítheti hagszerspecifikus ismereteit és tudását (szekciópróba), továbbá betekintést nyerhet az egész jazztörténeten átívelő nagyzenekari hangszerelés és játék tevékenységébe.
Pop-rock
A specializáción keresztül megismerkedhet
a XX-XXI. század híres előadóival, a popkultúrával, elektronikus hangszerelési és zeneszerzési technikákkal, kiadói ismeretekkel, a
szerzői joggal, a zenetörténettel.

Etno
A specializáció keretei között betekintést
nyerhet a kelet-európai népzenébe és kultúrába, a néptáncba (táncház), kelet-európai folklór- és tanulmányutakon vehet részt
és képezheti magát a kiadói ismeretek és a
szerzői jog témakörében.
Új hangszerek a specializáción belül: furulya és duda (fúvósok), harmonika (zongoristák), nagybőgő (basszusgitárosok), népi
ütőhangszerek (dobosok), lantfélék és citera
(gitárosok), népdal és egy választott hangszer (énekesek).
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ALAPELÕADÓMÛVÉSZET
(JAZZÉNEK, JAZZHANGSZER) KÉPZÉS

Jazzének
Jazzhangszer (zongora, gitár, basszus-gitár, szaxofon, trombita, harsona, dob)

„Mióta átköltöztem Európába, örömmel látom, hogy a jazz-oktatás nagyon magas
szintû. A Kodolányin tartott mesterkurzus alkalmával megbizonyosodtam arról,
hogy a fõiskola oktatói nagyon felkészültek, és az intézmény infrastruktúrája is
lenyûgözõ. Minden lehetõség adott ahhoz, hogy az itt tanulókat a lehetõ legmagasabb színvonalon kapcsolja be a világ jazz-oktatásának vérkeringésébe.”
(Gary Willis, basszusgitár-mûvész)

Rövid áttekintõ az elõadómûvészet alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

Bevezetô, szakmai alapozó és gyakorlati tantárgyak pl. mûvészettörténet és
esztétika, akusztika alapjai, jazzelmélet, népzene, klasszikus zeneelmélet-szolfézs,
nagyzenekari, kiszenekari és improvizációs gyakorlat, fôtárgyi gyakorlat, kötelezô
zongora

KJF oktatási helyszínén, Székesfehérváron

Bevezetô, szakmai alapozó és gyakorlati tantárgyak pl. civilizációtörténet,
akusztika alapjai, jazzelmélet, népzene, klasszikus zeneelmélet-szolfézs, nagyzenekari,
kiszenekari és improvizációs gyakorlat, szekciópróba, fôtárgyi gyakorlat, kötelezô
zongora

KJF oktatási helyszínén, Székesfehérváron

Gyakorlat

saját hangstúdióban, zenei táborokon, fesztiválokon, versenyeken, szervezett koncert
lehetôségeken

Szakmai alapozó és gyakorlati tantárgyak pl. jazztörténet, jazzelmélet, klasszikus
zeneelmélet-szolfézs, nagyzenekari, kiszenekari és improvizációs gyakorlat,
szekciópróba, fôtárgyi gyakorlat, kötelezô zongora, kötelezô koncert

KJF oktatási helyszínén, Székesfehérváron
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Finnországban, Hollandiában, Romániában

Gyakorlat

saját hangstúdióban, zenei táborokon, fesztiválokon, versenyeken, szervezett koncert
lehetôségeken

Szakmai alapozó és gyakorlati tantárgyak pl. klasszikus zenetörténet (5.),
elôadómûvészet, kulturális és mûvészeti menedzsment, nagyzenekari, kiszenekari és
improvizációs gyakorlat, fôtárgyi gyakorlat, kortárs zenei gyakorlat

KJF oktatási helyszínén, Székesfehérváron

1. SZEMESZTER
2. SZEMESZTER

3-4. SZEMESZTER

5-6. SZEMESZTER

Specializációk jazz specializáció, pop-rock specializáció, etno specializáció

http://felveteli.kodolanyi.hu
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Milyen szakirányt választhat?

ELÕADÓMÛVÉSZET
(JAZZÉNEK, JAZZHANGSZER)
Kik tanítanak az elõadómûvészet szakon?

Olyan elismert szakemberektől tanulhat, mint Bacsó Kristóf, Baló István, Birta Miklós,
Czírják Csaba, Hámori János, Kolta Gergely, Mikecz Kornél, Mits Gergely, Mits Márton,
Muck Ferenc, Nagy János, Pély Barnabás, Schreck Ferenc, Szabó Dániel, Szabó Gabriella,
Szendőfi Péter, Szolnoki Dóra.

Hol szerezhet szakmai gyakorlatot?

Részt vehet mesterkurzusokon, zenei táborokban, fesztiválokon, versenyeken, illetve egyéb
koncertfórumokon.

Milyen szakképzettség szerepel diplomájában?

Jazzének elõadómûvész
Jazzhangszer elõadómûvész (a hangszertípus megjelölésével)

Milyen szakmai karriert építhet a diploma megszerzését követõen?

Aktív kulturális szerep a zenei élet intézményeiben, művészi tevékenység zene- és
énekkarokban, kamarazenei együttesekben és a zenei élet egyéb területein, mint pl.
kritikus vagy szakértő.

Mitõl egyedülálló a szak?

A tanszéknek otthont adó épületben a főtárgy-helyiségeken kívül (dob, gitár, baszszusgitár, harsona, trombita, szaxofon, zongora, ének) hangszeres próbahelyiségek,
kiszenekari gyakorlóterem, valamint egy 55 m2 területű hangstúdió szolgálja a hallgatók fejlődését. A 24 órás portaszolgálatnak köszönhetően a hallgatók bármikor
gyakorolhatnak a termekben. A nemzetközi jazz- és popélet kiemelkedő művésztanárainak mesterkurzusain a főiskolai hallgatók alanyi jogon vehetnek részt.

A szak elvégzése után hallgatóinknak lehetősége van a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterképzésében folytatni tanulmányaikat. A két intézmény együttműködésének egyik fontos eleme a művészeti menedzser mesterképzés, így a hallgatók
képesek lesznek magukat és produkcióikat
menedzselni, illetve sikeres karriert felépíteni a mai modern popkultúrában, illetve a
komolyzene és a jazz világában egyaránt.

ALAPKÉPZÉS (BA)
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Érdekességek a Mûvészeti tanszékrõl

A 2010-es Megasztár szakmai partnere a
KJF Művészeti tanszéke, az együttesek felkészítését a tanszék két tanára, Mits Gergely
tanszékvezető és Pély Barna jazzének-tanár
irányította.

Hazánk legnagyobb nemzetközi jazzfesztiválja, a „Jazzforum Budapest” és a többféle zenei
stílust felvonultató „Sziget Fesztivál” főszereplői között megtalálhatóak a tanszék művésztanárai is, pl. Schreck Ferenc, Baló István, Czirják Csaba, Mits Gergely vagy Szendőfi Péter.
Szabó Dániel és Bacsó Kristóf 2011 őszén az USA-ban turnézott, többek között New York
egyik legnevesebb jazzklubjában, a „Jazz Gallery”-ben léptek fel, a világelső szaxofonos
Chris Potterrel.

Érettségi követelmény

Gyakorlati vizsga (ld. a „Felvételi” résznél a 15. oldalon)

„A zenének mindig fontos szerepe
volt az életemben. A Kodolányiban az
tetszik, hogy a tanárok otthon vannak a
jazz, soul, pop, rock, blues mûfajában,
s nem titkolt céljuk, hogy univerzális
zenészeket faragjanak belõlünk. Nem
erõltetik ránk a megszokott sémákat,
hanem
hagynak
kibontakozni,
improvizálni, ami a mûvészi szabadság
részét képezi. A légkör tehát tökéletes a
fõiskolán, ahogy a tanszék épülete is.”
(Vízer Dániel, elõadómûvészet szak,
2010-ben végzett hallgató)

http://felveteli.kodolanyi.hu
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„Arra törekszünk, hogy a határozott
elképzeléssel rendelkezõ hallgatók
gazdagodhassanak a számukra
érdekes szakterületen belül, az
útkeresõk pedig megtalálhassák a
saját útjukat. Az egyéni kreativitás
kibontakoztatására
ugyanolyan
hangsúlyt fektetünk, mint a közösségi muzsikálás megszerettetésére
és fejlesztésére. Célunk, hogy hallgatóink számára az örömzene és a
magas szintû szakmai tudás, azaz a
felszabadult elõadásmód és a professzionalizmus fogalmai egy tõrõl
fakadjanak.”
(Szabó Dániel, Mûvészeti Tanszék
mûvészeti vezetõ,
zongoramûvész-zeneszerzõ)

Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali, levelezõ, távoktatás
Budapest: nappali, levelezõ, távoktatás
Orosháza: távoktatás

Miért érdemes a gazdálkodási és menedzsment szakot választani?
- mert korszerû, a gyakorlatban kiválóan alkalmazható tudás birtokába juthat a vállalkozások és szervezetek gazdálkodásáról és menedzsmentjérõl
- mert elismert és tapasztalt szakemberektõl sajátíthatja el a gazdasági problémák
megoldásának nemzetközi és hazai tapasztalatokra is építõ módszereit
- mert részt vehet a tanszék kutatási, pályázati és vállalati gyakorlati munkáiban
- mert a tanárok személyesen mindenkire odafigyelnek, követik munkáját és segítik
szakmai elõmenetelét
- mert pezsgõ, innovatív légkörû intézmény munkájába kapcsolódhat be
Kiket várunk a gazdálkodási és menedzsment szakra?
- akik a gazdasági élet bármely területén elemzéssel, tervezéssel vagy szervezéssel kívánnak foglalkozni
- akik saját céget szeretnének alapítani, és azt sikeresen, szilárd elméleti alapokra és
gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva működtetni
- akik kíváncsiak a vállalkozások és szervezetek, valamint a nemzetgazdaság eredményes működtetésének izgalmas feladataira
- akiket érdekelnek a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználásának módszerei

Milyen szakirányt választhat?

Vállalkozásszervezés
A szakirány elsősorban a vállalkozások sikeres vezetéséhez szükséges tudásra helyezi a
hangsúlyt. Így foglalkozik a környezetelemzés és a belső helyzetértékelés módszereivel, a
versenyhelyzet vizsgálatával, a versenystratégiákkal, a szervezetek tervezésével, az innováció
menedzselésével, marketinggel, az ellenőrzés módszereivel, a sikeres hazai és nemzetközi
vezetési és humánerőforrás-gyakorlatokkal. Hasznos ismereteket kínál továbbá a vállalkozások alapításának jogi és gazdasági feltételeivel kapcsolatban. Elsősorban azoknak ajánljuk:
akik versenyképes tudásuk alapján nemzetközi vagy hazai vállalkozásoknál és
nonprofit szervezeteknél szeretnének elemzési, szervezési, tervezési és irányítási munkát végezni, vagy sikeres saját vállalkozás létrehozását tervezik
akik szívesen foglalkoznak a fenntartható fejlődés vállalati és nemzetgazdasági kérdéseivel
akik nyitott légkörben szívesen elemeznek és vitatnak meg vállalatfejlesztési lehetőségeket és problémákat
akik családi vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a meglévőben vezető pozíciót betölteni

Gazdálkodás és üzletvitel
A szakirány a vállalkozások gazdasági állapotának, pénzügyi helyzetének, költségszerkezetének, hatékonyságának és működési folyamatainak elemzéséhez, valamint
a működés javításához kínál alapos elméleti és módszertani tudást. A megszerzett ismeretek és képességek alapján a hallgató önbizalommal vállalkozhat arra, hogy a döntés-előkészítő folyamatokban aktívan és kezdeményezően vegyen részt. De otthonosan
tud majd mozogni a különböző vállalatirányítási munkák és a marketing, a pénzgazdálkodás, a számvitel és a kontrolling területén is. Azoknak ajánljuk, akiket elsősorban
az elemzési, tervezési és szervezési munka
érdekel, és szeretnének cégeknél vagy nem
profitorientált szervezeteknél, másokkal csoportban, sikeresen problémákat megoldani.
Marketing és kereskedelem
A szakirány elsősorban a marketing és az értékesítés területén fontos szakmai ismeretekbe és a gyakorlati helyzetelemzés módszereibe ad betekintést. Foglalkozik olyan új területekkel is, mint az egyre népszerűbb E-marketing vagy a bővülő nemzetközi kapcsolatok miatt fontossá váló interkulturális menedzsment. Elsősorban azoknak ajánljuk,
akik a marketing és az értékesítés területén
felmerülő feladatok kreatív megoldásával
szeretnének foglalkozni.

Szakmai gyakorlat

A féléves gyakorlat eltölthető bármilyen hazai vállalkozásnál, továbbá közintézményeknél
vagy nonprofit szervezeteknél. Lehetőség van
továbbá arra, hogy a legsikeresebb és nyelveket is jól beszélő hallgatók EU-s ösztöndíjjal, külföldön végezzék el a szakmai gyakorlatot az Erasmus program keretében.

Közgazdász gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szakon (választott szakirány
megjelölésével)

Hol tanulhat tovább az alapszakon
megszerzett diplomájával?

Mesterképzésben bármelyik gazdálkodási mesterszakon, a Kodolányi János Főiskola vállalkozásfejlesztés mesterképzésének
akkreditálása folyamatban van, várható indulás 2013-ban.

A Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék vezetője, Dr. habil. Csath Magdolna DSc nemzetközileg elismert szaktekintély, több hazai és nemzetközi szakmai díj tulajdonosa, aki öt
évig az Egyesült Államokban, egy évig Nagy-Britanniában volt egyetemi tanár.
A Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék 2011-ben fejezte be kiterjedt hazai és nemzetközi adatbázisra épülő kutatását, amelynek keretében kis és közepes cégek innovációs képességeit elemezte. A kutatásnak jelentős hazai és nemzetközi visszhangja volt.

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: gazdasági ismeretek, idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz), matematika, történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. Választható szakmai előkészítő tárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
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GAZDÁLKODÁSI ÉS ALAPKÉPZÉS
MENEDZSMENT

Érdekesség a gazdálkodási és menedzsment szakról

„A KJF rengeteg lehetőséget biztosított számomra mind szakmai, mind
diákéleti szempontból. Sok olyan tanár, professzor volt rám hatással, akiknek
szakmai és személyes értékei is hozzájárultak világnézetem formálásához.
Igyekeztem minden lehetőséget megragadni, hogy színesítsem főiskolai
éveimet. Csak, hogy néhány példát említsek: Lengyelországi stratégiai
menedzsment workshop, Erasmus ösztöndíjprogram, Vállalkozz a jövődre!
elnevezésű szakmai verseny, KKV-k innovációs tevékenységét vizsgáló
kutatás, svájci tanulmányút, diákszervezeti tevékenységek, mint Erasmus
Student Network (mentorprogram külföldi hallgatókért). Úgy érzem jól
döntöttem, mikor a KJF Gazdálkodási és menedzsment szakára adtam be a
jelentkezési lapomat.”
(Takács Dóra Alexandra, gazdálkodás és menedzsment szak,
4. évfolyamos hallgató)

Milyen szakmai karriert építhet a
diploma megszerzését követõen?

A lehetséges munkaterületek skálája nagyon színes. Ezért csak példaként néhány
lehetséges munkaterület: gazdálkodási, ellenőrzési, vezetési, tervezési, projektirányítási, humánerőforrás-tervezési és fejlesztési, beruházási, változtatási vagy válságkezelési, piackutatási, szervezetfejlesztési, közös
vállalkozás-alapítási, pályázatmenedzselési feladat.

Rövid áttekintõ a gazdálkodási és menedzsment alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek pl. közgazdaságtan,
üzleti kommunikáció, üzleti etika és társadalmi felelôsség, nemzetközi gazdasági
alapismeretek, vállalatgazdaságtan, számvitel alapjai

KJF oktatási helyszínein

Szakmai tárgyak pl. vezetési és vállalkozási ismeretek, nemzetközi gazdaságtan,
marketing, pénzügytan, jogi és gazdasági jogi ismeretek, stratégiai menedzsment,
döntéselmélet és módszertan

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Csehországban, Dániában,
Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában,
Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Norvégiában, Olaszországban,
Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában,
Szlovéniában, Törökországban

1-2. SZEMESZTER

3-4. SZEMESZTER

Szakmai projektutak: többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban, Lengyelországban
Vállalkozás-szervezés, Gazdálkodás és üzletviteli és Marketing és
kereskedelem szakirányon pl. interkulturális menedzsment, változtatás- és
válságmenedzsment, innovációmenedzsment, vállalatfinanszírozás és pénzügyi
stratégiák, pénzügyi elemzés, befektetés menedzsment, marketing stratégia, értékesítés
menedzsment, interkulturális menedzsment, TQM minôségmenedzsment

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS)

SZAKMAI GYAKORLAT
nappali és levelezô tagozaton is

Nagyvállalkozásoknál, hazai kis és közepes cégeknél, közintézményeknél vagy nonprofit szervezeteknél illetve külföldön

5-6. SZEM
ESZTER
Szakmai projektutak: többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,

Diplomamunka, záróvizsga

Kazahsztánban, Lengyelországban

7. SZEMESZTER

http://felveteli.kodolanyi.hu
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Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?

Rövid áttekintõ az anglisztika alapszakról

Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali
Budapest: nappali, levelezõ
Miért érdemes a kommunikáció és médiatudomány szakot választani?
- Mert a 21. század társadalmai információs társadalmak, a társadalmi kommunikáció
és különösen a tömegkommunikáció nagyban befolyásolja az emberek életminőségét.
Hiteles, megbízható, professzionális kommunikációra, ehhez sok jól képzett, kreatív és
tisztességes kommunikátorra van szükség.
-

-

Mert magasan kvalifikált, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a kommunikációban
és a médiában sikeres oktatók, szaktekintélyek tanítanak. Pl.: Dr. Győrffy Miklós
tanszékvezető, rádiós és televíziós szerkesztő-műsorvezető; Dr. Bódi Zoltán tanszékvezetőhelyettes, kommunikáció-kutató, műsorvezető; Dr. Rangos Katalin rádiós és televíziós
szerkesztő-műsorvezető; Dr. Máté Krisztina szerkesztő-műsorvezető, televíziós újságíró;
Dr. Horányi Özséb professzor; Dr. Buza Péter újságíró; Dr. Petőcz András költő, nyelvész;
Hargittai László HSE, vágó és még sokan mások.
Mert a gyakorlati oktatásban a KJF a legjobb. Székesfehérváron televíziós tanstúdió,
24 órán át sugárzó rádió (Vörösmarty Rádió) és online szerkesztőség áll a hallgatók
rendelkezésére. Budapesten gyakorló sajtó és online szerkesztőséget használhatnak,
valamint 21. századi felszereltségű, a televíziós műsorkészítés egész vertikumát magában
foglaló stúdió és gyakorló rádióstúdió van. Itt a gyakorlatok mellett rádiós és televíziós
szakkollégiumok is működnek.

Kiket várunk a kommunikáció és médiatudomány szakra?
- akik a tömegmédiában akarnak dolgozni. Napilapoknál, hetilapoknál, magazinoknál,
internetes hírportáloknál, rádióknál, televízióknál szeretnének újságírói-szerkesztői
munkát végezni
- akik a marketingkommunikációban, a PR szakmában, a reklámiparban szeretnének
dolgozni, vagy vállalatok, intézmények kommunikációs igazgatásában szeretnének
részt venni, esetleg szóvivőként akarnak elhelyezkedni

Milyen szakirányt választhat?

Elektronikus médiumok
Megismerhetik a rádiózás és a televíziózás
alapjait, elsajátítják és gyakorolják a tartalomelőállítás fogásait, elemi tudást szereznek az
egyes műfajok készítésében.
Új média
Megismerhetik az újságírói szakma
új
felületének, az új médiának (internet) a
követelményeit, a szerkesztőségi feladatokat,
a műfajokat, az anyaggyűjtés lépéseit,
gyakorlatot szerezhetnek az újságírásban és az
online újságírói tevékenységben.
Marketing- és PR kommunikáció szakirány
A szakirány az üzleti élet és a civil szervezetek,
intézmények kommunikációszervezési és
stratégiai területeivel, a public relations,
a marketing, a médiatervezés, a reklámés egyéb kommunikációs tevékenységek
megszervezéséhez szükséges ismeretekkel
foglalkozik.
Az
alapképzéshez
tartozó
választható kurzusainkon speciális ismereteket
szerezhet a digitális riporteri munkáról
(egyszemélyes stábként végzett önálló
multimédia újságírói szakterület) vagy a
coaching (a menedzsmentet támogató
tanácsadói) tevékenységről.

Szakmai gyakorlat

Nappali tagozaton 4x1 hét évközi (nyomtatott
sajtó, online újságírás, rádió, televízió) és két
hét nyári gyakorlat, az utolsó félévben 6 hét
szakmai terepgyakorlat. Levelező tagozaton
két hét nyári gyakorlat.
Milyen szakképzettség szerepel diplomájában?
Kommunikátor
(a
választott
szakirány
megjelölésével)

Hol?

Alapozó és szakmai alapozó tantárgyak pl. bevezetés a nyelv- és az
irodalomtudományba, angol nyelvi alapkészségek fejlesztése, az Egyesült Királyság
és Írország kultúrája, történelme és országismerete, angol fonetika, fonológia és
morfológia, angol irodalmi szövegelemzés, angol nyelvi alapkészségek fejlesztése,
Észak-Amerika kultúrája, történelme és országismerete

KJF oktatási helyszínén, Budapesten

Szakmai tárgyak pl. angol szintaxis, angol alkalmazott nyelvészet, angol szóbeli és
írásbeli szövegalkotás, brit irodalom

KJF oktatási helyszínén, Budapesten
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Belgiumban, Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában, Portugáliában,
Romániában, Spanyolországban, Szlovákiában, Törökországban

1-2. SZEMESZTER

Szakirányok anglisztika, amerikanisztika
Specializációk üzleti angol és fordítás

3-4. SZEMESZTER

Minor szakok nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány,
pedagógia, andragógia

Szakmai projektutak: többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban

Szakmai tárgyak pl. brit irodalom, angol nyelvtörténet és brit nyelvváltozatok, angol kultúra

KJF oktatási helyszínén, Budapesten
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Belgiumban, Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában, Portugáliában,
Romániában, Spanyolországban, Szlovákiában, Törökországban

Szakirányok anglisztika, amerikanisztika
Specializációk üzleti angol és fordítás
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A képzési program fôbb elemei

5-6. SZEMESZTER

Minor szakok nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány,
pedagógia, andragógia
Diplomamunka, záróvizsga

Milyen szakmai karriert építhet a diploma
megszerzését követõen?

Tudósítói,
riporteri,
szerkesztőségi
munka országos és helyi televízióknál,
rádióknál, újságoknál, internetes portálok
szerkesztőségeiben,
hírügynökségeknél,
illetve
PR-referensi
és
médiareferensi,
reklámügynökségi, szóvivői munka vállalatok és
intézmények kommunikációs munkatársaként.
Digitális riporteri munkát végezhet televíziós és
új média szerkesztőségekben, illetve coaching
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat láthat el.

Érdekességek a kommunikáció és
médiatudomány szakról

Sok végzett hallgatónk dolgozik az országos
médiában. A Kodolányin végzett többek között
Azurák Csaba (TV2), Gombos Edina (TV2),
Varga Dóra (Népszabadság), Szabó Gergő
(HírTV) és Varga Edit (MTV) és még sokan
mások, akikről interjúkötetek szólnak: „Sikeres
Kodolányisok 1-2”.
A főiskola budapesti Médiacentrumában
készült tucatnyi vizsgafilm nyert díjakat
különféle hazai és nemzetközi fesztiválokon.

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol), magyar, matematika, társadalomismeret, történelem.

„Azt mondják, hogy az újságírás
fortélyait csak szakmai tapasztalattal
lehet elsajátítani. Az én esetemben
megfelelõ alap nélkül ez nem lett
volna ilyen egyszerû. A Kodolányin
volt televíziós gyakorlatunk, ami
sokat segített, elõzetes rutint adott. A
tv-ben azonnal a mélyvízbe dobtak, s
a felszínen maradáshoz nagyon sok
kapaszkodóra volt szükségem: hogy
tudjam, elméletben hogyan kell
úszni. Azóta pedig azon dolgozom,
hogy a gyakorlat is egyre jobban
menjen.”
(Hajagos Andrea, Duna TV,
kommunikáció és médiatudomány
szak, 2003-ban végzett hallgató)

http://felveteli.kodolanyi.hu
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ALAPKÉPZÉS (BA)

ALAPKÉPZÉS
NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK
Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali
Budapest: nappali, levelezõ, távoktatás
Miért érdemes a nemzetközi tanulmányok szakot választani?
- mert a térség az Európai Unió kapuja lett, ezért szükség van az olyan magas színvonalú, széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekkel felvértezett szakemberekre, akik jártasak az euroatlanti integrációs kérdésekben, képesek eligazodni a
nemzetközi kapcsolatok világában
- mert szükség van a közigazgatásban és a gazdasági életben is olyan s z a k e m berekre, akik részt vesznek a nemzetközi politika helyi, regionális, nemzeti és
nemzeteken átívelő folyamatainak alakításában - mert megszerzett komplex tudása ismeretében képes lesz uniós és nemzetközi projekteket irányítani
- mert diplomája birtokában képes lesz sikeres uniós pályázatok megírására
- mert a magyar diplomáciai élet kiemelkedő képviselőitől, nagykövetektől, televíziós személyiségektől, politikai elemzőktől, valamint a nemzetközi élet ismert
szakértőitől tanulhat
- mert a Kodolányi János Főiskolán egy évtizede folyik nemzetközi kapcsolatok/tanulmányok képzés
- mert a szakon végzett hallgatóink keresettek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt

Kiket várunk a nemzetközi tanulmányok szakra?
Azokat a leendõ hallgatókat,
- akik nyelveket tudó, művelt szakemberek szeretnének lenni
- akik aktív részesévé kívánnak válni a
diplomáciai, a nemzetközi politikai, a
biztonsági viszonyokat érintő folyamatoknak
- akik jövőjüket uniós intézményekben,
hivatalokban, képviselői irodákban
képzelik el
- akik szívesen dolgoznának nemzetközi hírügynökségek, lapok, magazinok,
turisztikai és országimázsközpontok
munkatársaiként
- akik a nemzetközi üzleti életben szeretnének érvényesülni
- akik nemzetközi szolgáltatásokat nyújtó, fejlesztő és lebonyolító cégek sikeres csapatjátékosaivá kívánnak válni
- akik szeretnének otthonosan mozogni a nemzetközi média világában
- akik nemzetközi téren is sikeresen és
eredményesen kívánják képviselni és
érvényesíteni leendő munkahelyük
érdekeit
- akik globális szervezetek nemzetközi munkatársaiként európai és kontinenseken átívelő projektek irányítóiként szeretnének elhelyezkedni
- akik nemzetközi kiállítások, fesztiválok, kampányok, programok és akciók szervezői és mozgatói szeretnének
lenni

„Én a magam részéről nagyon szívesen tartom a kapcsolatot a főiskolával, mert rendkívül kellemes élményeket és nem utolsósorban sok és
hasznos ismeretet kaptam a három
év alatt.”
(Jambrik Mária,
nemzetközi tanulmányok szak,
2011-ben végzett hallgató)

Európai integráció
Elsősorban speciális uniós szakmai ismereteket közvetít, bepillantást nyújt a nemzetközi
tárgyalások elméleti és gyakorlati kérdéseibe, foglakozik az Európai Unió aktuális kérdéseivel, külpolitikai elemzésekkel, etnikai és regionális problémákkal, geopolitikai és gazdasági biztonsági kérdésekkel.
Kül- és biztonságpolitika
Külpolitikai elemzésekkel, etnikai és regionális problémákkal, geopolitikai és gazdasági
biztonsági kérdésekkel foglalkozhat, valamint bepillantást nyerhet a külszolgálati képviseleti tevékenységbe.
Nemzetközi Szalon előadássorozatunk keretében nagykövetek, attasék avatják be a
diplomácia kulisszatitkaiba a
hallgatókat. A félévente megszervezésre kerülő szakmai kirándulásokon konzulátusokra, nagykövetségekre jutnak
el diákjaink, de jártak már
a Testőrpalotában, az ENSZ
Központban, a Nemzetközi
Atomenergiaügyi Hivatalban
és az Európa Parlamentben is.
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Többek között:
- olyan általános kompetenciafejlesztő
tréningeket, amelyeket az élet bármely
területén sikeresen alkalmazhat, pl. tárgyalástechnika, prezentációs és kommunikációs készségfejlesztés, szakmai
és üzleti kommunikáció
- a szakmai tárgyak magas színvonalú oktatását pl. nemzetközi üzleti kommunikáció, konferenciaszervezés, szakmai nyelvek, nemzetközi etikett és protokoll, politikatudomány, uniós ismeretek (pl. EU program és projektmenedzsment, európai uniós pályázatírás) jog,
diplomáciatörténet, kül- és biztonságpolitika
- speciális és különleges ismereteket
nyújtó tantárgyakat (politika és média,
nemzetközi fejlesztés, nemzetközi média és személyközi kapcsolatok építése,
az EU német motorja, az EU mediterrán
politikája stb.), amelyeket az adott témák nemzetközileg is elismert legkiválóbb szakemberei tanítanak
- emellett magas szintű nyelvtudás és
más nélkülözhetetlen praxisorientált
készségek sajátíthatóak el a szakon

Milyen szakirányt választhat?

„Először a Belügyminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán és a
Külügyminisztérium Protokoll Főosztályán voltam gyakornok, majd újra jelentkeztem a Külügyminisztériumba,
de immár külföldre, a párizsi nagykövetségre. A párizsi magyar képviseleteket végigjárva nagyon sok hasznos gyakorlati tapasztalatot és emberi
kapcsolatot szereztem.”
Gallai Dorottya,
nemzetközi kapcsolatok szak,
2010-ben végzett hallgató

http://felveteli.kodolanyi.hu

Mit nyújtunk a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóinknak?

Rövid áttekintõ a kommunikáció és médiatudomány alapszakról

Milyen specializációt választhat?

Szakdiplomácia
megtanítja a diplomácia sokrétű eszköztárának alkalmazását a gazdaság, a környezet, a
kultúra, a sport stb. területén
Európai közmenedzsment
megismerteti a korszerű vezetői stílussal, felkészít a sikeres üzleti, piaci megoldások megtalálására
Nemzetközi üzleti/politikai kommunikáció és kapcsolatok
megismerteti a nemzetközi vállalatok és szervezetek kapcsolatrendszerének működtetésével, a partnerekkel és a médiával való kommunikációs kapcsolat fenntartásával, az ügyfélkapcsolatok fejlesztési lehetőségeivel
Nemzetközi szervezetek és fejlesztés
ismereteket szerez a nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ, NATO, FIFA, sport- és segélyszervezetek stb.) közötti együttműködésekről és azok elősegítéséről, a fejlesztési projektekben
való kapcsolattartás és részvétel lehetőségeiről, a nemzetközi üzleti szolgáltatások és szaktanácsadás formáiról, elsajátítja a nemzetközi üzleti élet fellendítését segítő piackutatási, a
sikeres tárgyalási és értékesítési technikákat

ALAPKÉPZÉS
Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?

Nemzetközi kapcsolatok szakértõ (a választott szakirány megnevezésével)

Milyen szakmai karriert építhet a
diploma megszerzését követõen?

Végzett hallgatóink – mint a nemzetközi kapcsolatok szakértői – keresettek a hazai és
nemzetközi diplomáciai, politikai, üzleti, kommunikációs és gazdasági élet legtöbb területén. A legmodernebb tudással felvértezett
diplomásainkat szívesen fogadják diplomáciai testületeknél, kormányzati szerveknél,
nemzetközi szervezeteknél, európai integrációs intézményekben, Magyarországon működő külföldi szervezeteknél, regionális tanácsoknál, ügynökségeknél és önkormányzatok külügyi irodáiban. A megszerzett ismere-

Szakmai programok
-

Nemzetközi Szalon előadássorozat
Szakmai kirándulások
Fürstenfeldi szakmai hét
A Modern Minerva Alapítvány és a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi
Tanszékének közös, évente megrendezésre kerülő konferenciái

Szakmai gyakorlat

Nappali tagozaton négyhetes, levelező és távoktatás tagozaton kéthetes, nyári szakmai gyakorlat a második évet követően, a főiskola által biztosított több mint 200
szakmai gyakorlóhelyen végezhető: minisztériumok EU integrációs főosztályain,
nagykövetségeken, kormányzati szerveknél, hazai és külföldi EU intézményekben,
azok hivatalaiban, önkormányzatoknál, multinacionális vállalatoknál, kereskedelmi
és gazdasági képviseleteknél, fejlesztési szervezeteknél, kis- és középvállalkozásoknál, civil szervezeteknél. Aki szakirányú munkahelyen dolgozik, beszámíttathatja az
ott eltöltött időt is.

„Színvonalas tananyagok, kedélyes
beszélgetések
és
eszmecserék,
ösztönzések a szakmájukban elismert
tanáraimtól.
Ezek
mind-mind
hozzájárultak ahhoz, hogy főiskolás
éveim alatt megtanuljam: a tudás
megszerzése nélkülözhetetlen álmaink
megvalósításához. Örülök, hogy a
Tanszék bensőséges családjának tagja
lehettem.”
Sarvajcz József
nemzetközi tanulmányok szak,
2011-ben végzett hallgató

Hol?

Bevezetô, szakmai alapozó tantárgyak pl. kommunikációs kompetencia
fejlesztése, internetes kommunikáció, kommunikáció- és tömegkommunikáció-elmélet,
médiaszabályozás, írásmûvelés, társadalom és nyelv, fotográfia

KJF oktatási helyszínein
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1-2. SZEM
ESZTER
Saját gyakorlóhelyeken: Székesfehérváron a Vörösmarty Rádióban, TV tanstúdióban,

Évközi szakmai gyakorlat (nappali tagozaton) 1-1 hét

Szakmai tárgyak pl. médiagazdaságtan, médiamûfajok elmélete, mûfaji elemzés,
sajtó nyelve, média és politika, PR és marketing, médiahatás-elméletek
Orientációk média, kommunikáció

Budapesten a Médiacentrumban
vagy nyomtatott sajtónál, online újságnál, rádiónál, televíziónál országszerte

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Finnországban, Lengyelországban,
Norvégiában, Olaszországban, Svédországban, Szlovákiában, Törökországban

ALAPKÉPZÉS (BA)

ALAPKÉPZÉS (BA)

NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK

A képzési program fôbb elemei

3-4. SZEMESZTER

Szakirányok új média, elektronikus médiumok (digitális riporter), marketing- és PRkommunikáció (coaching)
Évközi szakmai gyakorlat (nappali tagozaton) 1-1 hét

Saját gyakorlóhelyeken:
Székesfehérváron a Vörösmarty Rádióban, TV tanstúdióban, Albamag on-line újságnál,
Budapesten a Médiacentrumban
vagy nyomtatott sajtónál, online újságnál, rádiónál, televíziónál országszerte

Specializációs tárgyak és szakirányok tárgyai pl. videokészítés és editálás, vizuális
kommunikáció, narráció, digitális riporteri gyakorlat, coaching alapjai, személyközi
és kiscsoportos coaching, blogkultúra, a közösségi média alapjai, multimédia és
webdesign

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS)

A kötelezôen választható tárgyakból 4-4 teljesítésével a coaching vagy digitális
riporter specializációról szerezhetnek tanúsítványt.

Szakmai projektutak:
többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban, Kazahsztánban

5-6. SZEMESZTER

Nyári szakmai gyakorlat (nappali és levelezô tagozaton) 2 hét

Diplomamunka, záróvizsga

tek birtokában konstruktív, sikeres munkatársai lesznek fejlesztéssel foglalkozó szervezeteknek, pályázatíró cégeknek, kis- és középvállatoknak, hazai és nemzetközi kommunikációs ügynökségeknek, rendezvényszervező
vállalkozásoknak. A szakon végzettek mesterképzésben is folytathatják tanulmányaikat.

Érettségi követelmény

Két választott tárgy az alább felsoroltak közül: magyar vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz,
spanyol)

Saját gyakorlóhelyeken:
Székesfehérváron a Vörösmarty Rádióban, TV tanstúdióban, Albamag on-line újságnál,
Budapesten a Médiacentrumban
vagy nyomtatott sajtónál, online újságnál, rádiónál, televíziónál országszerte

„A Társadalomtudományi tanszék
oktatóinak hatására célorientáltabb,
kitartóbb lettem. Igyekszem fókuszban
maradni és globálisan látni a világot
a saját és környezetem érdekében,
ezért folyamatosan képzem magamat.
Az államvizsga után, hogy minél több
üzleti és a nemzetközi kapcsolatra
és tapasztalatra tegyek szert jártam
Európa több városában, majd
New Yorkban, Salt Lake Cityben és
Pekingben is. Kivétel nélkül mindenhol,
ahol megfordultam nagyon sok
élménnyel és tapasztalattal lettem
gazdagabb.”
(Molnár Karolina,
nemzetközi tanulmányok szak,
2006-ban végzett hallgató)

http://felveteli.kodolanyi.hu

36

PEDAGÓGIA

Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelezõ

Miért érdemes a pedagógia szakot választani?
- mert megszerezheti a gyerekekkel való foglalkozáshoz szükséges ismereteket
- mert olyan felkészítést kap, amely által képes lesz az oktatási és képzési rendszert
átlátni, és magánbölcsődét, magánóvodát vagy akár saját felnőttképzési
intézményt is alapíthat
- mert a nevelés-oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat Magyarországon,
így ennek a szervezése, módszertani, szakmai fejlesztése jól képzett szakembereket
igényel
Kiket várunk a pedagógia szakra?
- akik szeretnének gyerekekkel, fiatalokkal vagy felnőttoktatással foglalkozni
- akik szaktanári pályára készülnek, de még nem döntötték el, milyen szakterületen
- akik szakoktatóként dolgoznak valamely szakképző intézményben, de még nincs
pedagógiai végzettségük

Milyen szakirányt választhat?

Oktatási asszisztens
Olyan készségeket és ismereteket sajátíthat el, amelyek segítségével részt vehet
az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási tevékenység tervezésében,
szervezésében. Ismereteivel képes lesz segíteni a szakterületeken dolgozó
szakemberek munkáját, speciális felzárkóztató feladatokat ellátni.
Nevelési asszisztens
Szert tehet azokra a nevelői készségekre, amelyekkel képes lesz hatékonyan ellátni
az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelői feladatokat. Képes lesz
változatos nevelői tevékenységek önálló tervezésére, szervezésére, a különböző
életkoroknak megfelelő programok lebonyolítására, pl. napközi otthonokban,
kollégiumokban, iskolákban.

Milyen, a mesterképzésbe beszámítható más területeken tanulhat tovább?
-

Andragógia
Emberierőforrás-tanácsadó
Interkulturális pszichológia és pedagógia
Kulturális mediáció

ALAPKÉPZÉS

Pedagógiai, vizsgáztatási és értékelési programok támogatása, oktatással kapcsolatos
államigazgatási feladatok ellátása, nevelési feladatok segítése, alapszintű
pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök (iskolákban, önkormányzatoknál,
minisztériumokban, munkaügyi központoknál) betöltése.

Szakmai gyakorlat:

60 órás szakmai és 60 órás iskolán kívüli,
a szakirány választása után pedig 30 órás
szakmai gyakorlat nevelési tanácsadóban,
önkormányzati és alternatív iskolákban,
művelődési, ifjúsági, kulturális vagy
kutatóintézetekben.
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Nevelési és oktatási magánintézmények alapítása és működtetése.

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező az alábbiak közül: biológia, magyar, matematika,
történelem, idegen nyelv (angol, francia, német, orosz). Csak egy nyelv választható.

Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?

Pedagógia alapszakos bölcsész
(a választott szakirány megjelölésével)

Hol tanulhat tovább a KJF-en az
alapszakon megszerzett diplomájával?

Szakirányú továbbképzési szakunkon:
- Család- és gyermekvédelem szakos
pedagógus
- Pedagógus szakvizsga
- Mentálhigiéniai prevenció specialista
- Minőség- és folyamatmenedzsment
pedagógus szakvizsga

Rövid áttekintõ a pedagógia alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

Alapozó tantárgyak pl. a társadalomtudomány alapjai (filozófia, társadalmi
ismeretek), bevezetés a mûvelôdés és a tudomány világába, bevezetés a
pedagógiába (tanulás tanítása)

KJF oktatási helyszínén, Budapesten

1. SZEMESZTER

2 . S Z E M KJFE oktatási
S Zhelyszínén,
T E Budapesten
R

Szakmai tárgyak pl. alkalmazott pszichológia (fejlôdéslélektan), oktatás és
szociálpszichológia, alkalmazott pedagógia és gyakorlat
Szakmai tárgyak pl. neveléselmélet és nevelésfilozófia, oktatáselmélet,
nevelésszociológia, kommunikáció és készségfejlesztés, nevelésszociológia,
pedagógiai kutatásmódszertan

KJF oktatási helyszínén, Budapesten
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Svájcban

3-4-5. SZEMESZTER

Szakirányok oktatási asszisztens, nevelési asszisztens

Minor szakok anglisztika, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és
médiatudomány, andragógia
Szakmai tárgyak pl. tanári mesterség, összehasonlító neveléstudomány
Szakirányok oktatási asszisztens, nevelési asszisztens
Szakmai és intézményi gyakorlat
Diplomamunka, záróvizsga

KJF oktatási helyszínén, Budapesten

6. SZEME
SZTER
Nevelési tanácsadóban, önkormányzati és alternatív iskolákban, mûvelôdési, ifjúsági,
kulturális vagy kutatóintézetekben.

http://felveteli.kodolanyi.hu
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Távoktatási tananyagok készítése, a turizmus és a szabadidő során jelentkező
pedagógiai feladatok megoldása: animációs foglalkozások vezetése gyerekeknek,
fiataloknak, pedagógiai folyóiratok szerkesztése, tehetségnevelés, gyermek- és
ifjúságvédelem, pályaválasztási és pályatanácsadás, szakképző intézményekben
szakoktatás, napközi otthoni nevelés, kollégiumi nevelés, önkormányzatoknál oktatási
osztályon való munka, múzeumpedagógiai feladatok ellátása, szabadidő-szervezés
gyerekeknek, fiataloknak, neveléssel kapcsolatos civil szervezetek munkájába való
bekapcsolódás.
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Milyen szakmai karriert építhet a diploma megszerzését követõen?

Hol indul a szak?
Budapest: nappali, levelező
Székesfehérvár: nappali
Orosháza: nappali, levelező
Miért érdemes a szociális munka szakot választani?
- A modern társadalmakban kiemelt szerepe van az életminőségnek. Akik a szociális munka szakra jelentkeznek, olyan kiemelkedő szervező, tanácsadó, mediációs,
gondozó, közösségszervező tevékenységekre készülhetnek fel, amelyekkel elősegíthetik önmaguk, más nehéz helyzetbe jutott emberek, közösségek, szervezetek életminőségének javítását, az európai szociális értékek megvalósítását: a foglalkoztatást, a társadalmi összetartást, a társadalom fejlesztését és a társadalmi
egyenlőség értékeinek megvalósítását.
- Aki a szociális hivatást választja, hasznosítható ismereteket szerez: képes a társadalom megismerése révén közpolitikai, társadalmi problémák kezelésére megoldásokat keresni, képes professzionális szociális gondozásra, nonprofit és üzleti
szervezetek programjainak menedzselésére, üzleti szervezetek partnerségi tevékenysége szervezésére.
- Olyan a lelkiállapotra és testre ható képességekre tesz szert, amelyek révén a 21.
század szolgáltató iparágaiban hozzáértő munkatárssá válik.
Kiket várunk a szociális munka szakra?
- akik a „társadalom mérnökeként” szeretnék lakóhelyük, hazájuk, Európa vagy a
világ problémás térségeinek, veszélybe, krízisbe jutott egyéneinek életvitelét új
pályára helyezni
- akik szeretik a veszélyes feladatokat, kihívásokat, képesek katasztrófahelyzetben,
válságokban is megméretni önmagukat
- akik szeretnek beleszólni a társadalom, a politika alakításának kérdéseibe, mit
csináljunk, milyen intézményeink legyenek, mit változtassunk, merre orientáljuk
a körülöttünk élőket
- akik ifjúságsegítő vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó FSZ képzést végeztek,
mert előnyösen beszámíthatják a megszerzett krediteket
- akik szociális OKJ-s szakmát szereztek, mert gyakorlataikat elismerjük a képzés
alapozásához

ALAPKÉPZÉS
Miért előnyös a Kodolányi János
Főiskola szociális munka képzése?
- mert a legkorszerűbb nemzetközi és
európai modellekre épül: kiemelt
szerepet kap benne a nemzetközi
szociális hivatás (segélyezés, uniós és
nemzetközi fejlesztések és a szolgáltatást használók kutatása)
- mert a hallgatói tanulás fontos: minden hallgató önálló karrierterv mentén haladhat, ehhez kapcsolódó
egyéni feladatokkal, lehetőségekkel,
a vizsgafeladatokat jeligés módon,
két vizsgáztató értékeli, hogy fair bánásmódban részesüljön mindenki
- mert hallgatóbarát a képzési program: az 5 nagy modul tantárgyai
egymást segítik, erősítik, a hangsúly
a tanulási folyamat megszervezésén,
a hallgatói aktivitás segítésén van
- mert óraszervezésünk egyedi az országban: a hallgatók egy negyedévben 3 tárgyra és egy gyakorlatra kell,
hogy koncentráljanak; minden félévben vannak intenzív, kutatási, önkéntes speciális programjaink
- mert a képzés végeztével nem csupán oklevelet kaphatnak, hanem
olyan ajánlólevelet is, amelynek tartalmát minden félévben más és más
önálló feladat megoldása révén maguk a hallgatók tölthetik fel, és a gyakorlóhelyek, egyéb partnerek igazolják a hallgató értékeit
- mert gyakorlatainkat a regionális
szervezetek által elismert gyakorlóhelyekre szervezzük

Szakmai gyakorlat, gyakorlati
tapasztalat gyûjtés:

A gyakorlat fontos eleme a tanórai felkészítés. Hallgatóink már az első évben
részt vehetnek csoportos gyakorlatokon, egyéni szakmai programot állíthatnak össze tanáraik segítségével. A második évben az általános képességekre orientálunk, csoportos gyakorlatokon megismerkedünk a szakma főbb területeivel.
A harmadik év első felében egyéni gyakorlaton ismerhetik meg a hallgatók az
általuk kiválasztott szerepkör fortélyait, a
második félévben - speciális feladat kiválasztásával - egyes feladatokra önállóan

vállalkozhatnak. A hetedik félév intenzív
gyakorlata már teljes munkaköri foglalkoztatást jelent. Hallgatóinknak lehetősége van nemzetközi gyakorlatra is. A főiskola maga is fogad hallgatókat önkéntes munkára a diáktanácsadóba, a karrierirodába, a pályázati irodára és a minőségközpontba.
A szakmai alapozást önkéntes munka lehetőségeivel segítjük: ez 10-30 óra belső önkéntes munka felkészítést, illetve 30
óra szakmai tapasztalatcserét jelent:
1. Szociokulturális animáció: pop-rock
zene, néptánc, társastánc, médiakom-
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„Már középiskolás koromban is tudtam, hogy a segítő szakmában szeretnék
dolgozni, így nem volt kérdéses, hogy érettségi után milyen szakon folytatom
tovább tanulmányaimat. Évek óta önkéntesként tevékenykedem szociális
intézményekben és alapítványoknál, leginkább gyermekekkel és fiatalokkal
szeretnék foglalkozni. Jelenleg másodéves szociális munkás hallgató vagyok,
és örömmel jelenthetem, hogy megtaláltam a számításomat. Tanáraink
mindent megtesznek azért, hogy alapos tárgyi tudással rendelkezzünk, de
igazán a gyakorlatok motiválóak. Itt jobban megismerhetjük a szakma igazi
arcát, ezek révén tudunk fejlődni, körvonalazódik bennünk az a személyiség,
aki képes lesz mások támogatására. A Kodolányi dinamizmusára, fiatalos
szemléletére jellemzően a Sziget Fesztiválon is részt vettünk a Főiskola
sátrával, ahol Ingyen Öleltünk. A külföldön nagy népszerűségnek örvendő
„Free Hug”-ot igyekszünk itthon is meghonosítani, bár talán már így is
egybeforr a Kodolányi nevével.”
(Kolumbán Zsuzsa,
szociális munka szak,
2. éves hallgató)
munikáció (rádió- és videofilm-készítés,
házi újságírás, weblapszerkesztés)
2. Szociális gondozás: idősügyi, ifjúságsegítő, iskolai szociális munka, diáktanácsadó
3. Szociális szolgáltatásszervezés: hallgatói önkormányzati programtervezés,
ügyviteli ügyintézés, minőségügyi elégedettség felmérés, alumni kapcsolatfejlesztés, adománygyűjtés, okmányirodai ügyintézés

Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?
Szociális munkás

http://felveteli.kodolanyi.hu
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Mire jogosít a szociális munkás végzettség?

Képesítése alapján a szociális munkás eltérő szerepköröket tölthet be a szociális hivatásba
tartozó területeken: lehet általános szociális munkás, aki a kistérségi és városi ellátó szervezetekben a szakellátásban, a szociális igazgatásban, iskolai és egészségügyi területen,
rehabilitációs szervezetekben, hazai és nemzetközi segélyszervezetekben, bevándorlási hivataloknál, munkaügyi központokban, magánellátásban, üzleti szervezetekben, és számos
olyan munkakörben foglalkoztatható, amely személyekkel való foglalkozást igényel (humán szolgáltatások).

Milyen módon szerezhet speciális ismereteket?

A KJF szociális munka képzése 3. évfolyamán lehetőség nyílik arra, hogy specializálódjon a gondozás-tanácsadás, a szolgáltatásszervezés vagy az igazgatás-fejlesztés irányába.
Amennyiben a szociális munka speciális professzionális területei érdeklik, szakirányú továbbképzés formájában lehetőség lesz két féléves képzés keretében megszerezni a következő képesítéseket:
Iskolai szociális szolgáltatásszervező
Autizmusspecifikus szolgáltatásszervező
Idősspecifkus szolgáltatásszervező
Rehabilitációs szolgáltatásszervező
Üzleti szociális szolgáltatásszervező
Innovációs szolgáltatásszervező
Szolgáltatásipari szervező
Etnikai kisebbségi közpolitikai szervező
Nemzetközi politika és nemzetközi szociális munka
Európai várostanulmányok
Humán szolgáltatások minőségbiztosítása
Minden szakirányú továbbképzési szak esetén igény szerint nemzetközi projektutat szervezünk.

-

-

-

-

Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér habilitált főiskolai tanár, a Szociális Tanulmányok Tanszék OTDT Mestertanár Aranyéremmel kitüntetett tanszékvezetője, aki szakértő az Educatio
Kht. Integrált Pedagógiai Modell
programja továbbfejlesztésében, a
szociálpedagógiai nézőpont kidolgozója, a szolgáltatásminőség az oktatásban és a szociális munkában kutatója;
Dr. Bordás Sándor főiskolai tanár, a
határon túli magyarság és az etnikai
konfliktusok nemzetközi pszichológiai
szakértője;
Dr. Széman Zsuzsa habilitált főiskolai
tanár, az idősgondozás, a foglalkoztatás nemzetközi szakértője;
Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár, aki a lakóparkok társadalma kérdéseivel, az új szegregáció kutatásával
foglalkozik;
Virágh Ildikó újságíró, a „Mindig a legjobbak között” című sikeres kodolányisokról
szóló interjúkötetében szociális munkás
hallgatók is szerepelnek.

A KJF szociális munka BA programjának szakgazda tanszéke a Szociális Tanulmányok tanszék, a képzésben azonban az Európai Város és Regionális Tanulmányok, a Pszichológia, a
Társadalomtudományi és a Módszertani tanszék is közreműködik: a német ajkú területeken
komoly támogatást kapunk a Német Nyelv és Irodalom tanszéktől is.

A KJF Szociális Tanulmányok Tanszéke megújított, az európai követelményeknek teljes
mértékben megfelelő, kompetenciacentrikus
programja országosan ismert. A KJF szociális munka BA programja a szakma húszéves
évfordulós rendezvényein elismerést nyert
mint a szociális munkás képzést megújító
szolgáltatástudományi modell.

A szociális munka szakon oktatók és kutatók között számos elismert személyiség található:
Prof. DSc Szirmai Viktória Széchenyi István-díjas egyetemi tanár; Szentgyörgyi Albert-díjas professzor, aki a Four Cities UNICA Euromaster in Urban Studies c. mesterszak oktatója, aki a fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció című nagy norvég projekt egyik vezető kutatója;

Az elmúlt három évben a Fürstendfeldben
szervezett nemzetközi tapasztalatcserén
részt vett több mint 100 hallgatónk, közülük a legjobbak nemzetközi konferencián

Érdekességek a Szociális Tanulmányok Tanszékrõl:

A képzési program fôbb elemei

Hol?

Bevezetô, alapozó tantárgyak pl. társadalmi problémák, népegészségtan,
Infotechnológia a szociális munkában, szakmai önismeret, társadalom és
szociálpolitika, EU közmenedzsment, a szociális munka kutatásmódszertana,
kommunikáció a szociális munkában

KJF oktatási helyszínein

1-2. SZEMESZTER

Önkéntes kutatási ill. egyénre szabott szakmai programok
Szakmai tárgyak pl. pszichológia a szociális munkában, jogalkalmazás a szociális
munkában, a szociális ellátás intézményrendszere, etnikai egyenlôtlenségek, egészségi
ismeretek a szociális munkában, iskolai szociális munka

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban,
Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Norvégiában,
Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában
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3-4. SZEMESZTER

Önkéntes kutatási ill. egyénre szabott szakmai programok
Specializációk iskolai szociális szolgáltatások, üzleti szociális munka,
várostanulmányok, humán szolgáltatások minôségfejlesztése, etnikai közpolitika,
idôsspecifikus szolgáltatásszervezés, nemzetközi fejlesztés és nemzetközi szociális
munka, innovációs szolgáltatásszervezô, ifjúságsegítô
Intenzív szakmai gyakorlat
nappali és levelezô tagozaton is
Diplomamunka, záróvizsga

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS)

5-6. SZEM
Egyakorlóhelyszíneken
SZTER
Partner
és

külföldön: nemzetközi intenzív szakmai gyakorlat Ausztriában Fürstenfeld, Litvániában
Klaipeda, Olaszországban San Salvo

adták elő tapasztalataikat. Az idei évben hallgatóink ellátogattak Stájerország más településeibe, és programjukban Graz szociális intézményeinek megismerése is szerepelt.
Oktatóink előadtak Klaipeda, Gent, Antwerpen, Porto, Bécs, Brüsszel, Oxford, Tokió,
Párizs, Zágráb, Jyväskylä egyetemein és főiskoláin.
Tersánszky Beáta: Az autizmussal élők esélyegyenlősége egy leendő szociális munkás szemszögéből és Dávid Renáta - Tóth Réka Zita: Gyermekvédelem és iskolai szociális munka című dolgozatok sikerrel szerepeltek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
A KJF ingyen ölelés programja országos ismertségű (Hordós László adjunktus
szervezésében).
„A Kodolányi János Főiskolán minőségi
és gyakorlatias oktatásban volt részem,
kiváló tanároktól tanulhattam egy közvetlen, barátságos környezetben. Mindez hozzájárult kiváló eredményeimhez
és ahhoz, hogy jó szakember legyek. A
KJF olyan tudást adott, amellyel bátran
merek nekivágni a nagyvilágnak!”
(Fűr Klaudia
gazdálkodási és menedzsment
szak, 3. évfolyamos hallgató)

A KJF szociális munka szakos hallgatói a rádiós tanstúdióban tanulnak kommunikációs technikát.

Érettségi követelmények

Két tárgy választása kötelező az alábbiakból: idegen nyelv (angol, francia, német, orosz,
spanyol), magyar, matematika, társadalomismeret, történelem, szakmai előkészítő tárgy (művelődési és kommunikációs alapismeretek,
szociális alapismeretek).

http://felveteli.kodolanyi.hu
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TÖRTÉNELEM

Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali, levelező
Budapest: nappali, levelező

Miért érdemes a történelem szakot választani?
- a szakterület kiváló és ismert hazai képviselői tartanak majd előadásokat,
hirdetnek szemináriumokat
- a szakon a magyar történelem tanulmányozásához szükséges latin, német,
valamint török nyelv tanulására, ezen nyelveken a források olvasásának
elsajátítására, illetve angol, német, andragógia minor szakok felvételétére is
lehetőség nyílik
- szakkollégiumokban a tehetséges fiatalok továbbképzését segítjük a
helytörténetírás, a történeti életrajzok, a katonai hagyományőrzés, a politikai
propaganda és a kultúrpolitika témaköreiben
Kiket várunk a történelem szakra?
- akik érdeklődnek a magyar és egyetemes történelem iránt
- akik később történelem témakörben kutatni vagy tanítani szeretnének
Hol szerezhet szakmai gyakorlatot?
A szakmai gyakorlat levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, illetve a főiskola
egységeinél tölthető el.

„Az anglisztika és a kommunikáció és médiatudomány szakok elvégzése után
jelentkeztem a történelem szakra. Talán furcsának tűnik két szak elvégzése után
belevágni egy harmadikba, de a Kodolányin mindig is adottak voltak a lehetőségek, és
örömmel látták azt, aki továbbszélesítené az ismereteit. Az újonnan indult történelem
szak még a legnagyobb várakozásaimat is felülmúlta. Úgy érzem, a tanáraimtól
megszerzett tudás a legjobb alapja lesz majd jövőbeli terveim megvalósításához. A
történelem sokszínű, megtanít érvelni, logikusan gondolkodni és meglátni a lényeget!
Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szeret a régi és új korok történésein, vagy
éppen közvetlen a napjainkban zajló eseményeken eligazodni, elmélkedni!”
(Tóth Rea, történelem szak, 1. évfolyamos hallgató)

ALAPKÉPZÉS
Milyen szakmai karriert építhet a
diploma megszerzését követően?

Hallgatóink a BA-szakos diplomával
is számos intézményben el tudnak
majd
helyezkedni
(közgyűjtemények,
önkormányzatok, oktatási és kulturális
intézmények, média stb.), magas szintű
BA képzésük pedig lehetővé teszi az MA-n
történő továbbtanulásukat.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel
történt
megállapodás
alapján
a
történelem BA-szakot megfelelően végzett,
továbbtanulni vágyó diákjainkat szívesen
fogadják az ELTE történelem MA-szakán.

Érdekességek a történelem szakról

A szak előzménye a Főiskolán 2007-ben
alapított Történeti Műhely, amely számos
sikeres, komoly sajtóvisszhangot kiváltó
nemzetközi és országos konferenciát
rendezett és egy kiadványsorozatot is
útjára indított.
A Kodolányi János Főiskola kapcsolatban
áll valamennyi országos és jó néhány
megyei
közgyűjteménnyel,
ami
tehetséges hallgatóink kutatómunkája
szempontjából fontos.
A
Főiskola
kiterjedt
nemzetközi
kapcsolatai révén a diákok külföldi
felsőoktatási
intézményekben
is
eltölthetnek egy szemesztert az Erasmusösztöndíjak segítségével.

-

László Attila a Iaşi Egyetem (Románia)
régészprofesszora;
Hermann Róbert, a 19. század,
elsősorban
az
1848/49-es
szabadságharc szakértője;
Veszprémy László, a magyar középkor
szakértője;
Ujváry Gábor tanszékvezető, a magyar
kultúrpolitika és annak nemzetközi
kapcsolatai történetének szakértője;
Demeter Zsófia a Fejér Megyei
Múzeumok
Igazgatóságának
igazgatója;
Csurgai Horváth József, Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Levéltárának
igazgatója.

„Érettségi után nem a hagyományos életutat futottam be, és időbeosztásom
sem tette lehetővé, hogy azzal foglalkozzam, ami valójában mindig is érdekelt.
Húsz év alatt több intézményben is kísérletet tettem arra, hogy foglalkozásom,
munkám mellett felsőfokú szinten is foglalkozzak történelemmel. Sajnos a
válasz több intézménytől is elutasítás volt, mondván: összeegyeztethetetlen
a képzés elvégzése a munkám folytatása mellett. Ezért nem tápláltam nagy
reményeket e téren, továbbtanulási tervemmel kapcsolatban. Örömmel
láttam, hogy új képzésként a Kodolányi János Főiskolán indítanak történelem
szakot. Már az előzetes tájékozódás alapján az oktatásszervezés részéről
tapasztalt segítő- és problémamegoldó készség meggyőzött arról, hogy újra
próbálkozzam. Sikerült, felvételt nyertem.
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Az elmúlt időszak - melyet már hallgatóként éltem át - történelem szakos
oktatóim rugalmas hozzáállása és előadásaik magas szakmai színvonala
meggyőzött döntésem helyességéről. Most megvalósíthatom azt, amivel
évtizedek óta tartozom magamnak.”

Érettségi követelmény

(Karle Gábor, történelem szak, I. évfolyamos hallgató)

Két tárgy: történelem és latin vagy magyar
vagy egy idegen nyelv

Rövid áttekintõ a történelem alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

Bölcsészettudományi és képzési ági alapozó ismeretek, általános
szakterületi ismeretek pl. informatika, kommunikációs tréning, könyvtárismeret,
a társadalomtudomány alapjai, bevezetés a történettudományba és a levéltári
ismeretekbe, mûvészettörténet, latin, historiográfia és a történelemkutatás
módszertana, az ôskor és az ókor története

KJF oktatási helyszínein, valamint:
Székesfehérvár: Székesfehérvár Megye Jogú Város Levéltára,
Budapest: Könyvtár- és levéltár látogatások

Képzési ág alapozó ismeretei, általános szakterületi ismeretek pl.: történeti
földrajz, néprajz, középkori egyetemes történelem (476–1492), magyar ôstörténet és
az Árpád-kor, középkori magyar történelem (1301–1526), történeti segédtudományok

KJF oktatási helyszínein, valamint:

Képzési ág alapozó ismeretei, általános szakterületi ismeretek, differenciált
szakmai ismeretek pl. vallás és egyháztörténet, bevezetés a mûvelôdéstörténetbe,
koraújkori egyetemes történelem (1492–1789), koraújkori magyar történelem
(1526–1790), magyar történeti néphagyomány, magyar társadalomtörténet, a
magyar kultúrpolitika története bevezetés a régészetbe, magyar mûvelôdéstörténet,
újkori egyetemes történelem (1789–1849), újkori magyar történelem (1790–1849),
diplomáciatörténet, a magyar külpolitika története 1918–1968 között, diplomáciai
források elemzése

KJF oktatási helyszínein, valamint:
Székesfehérvár: Székesfehérvár Megye Jogú Város Levéltára, Szent István Király Múzeum
Budapest: Külügyminisztérium látogatás
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Spanyolországban

Képzési ág alapozó ismeretei, általános szakterületi ismeretek, differenciált
szakmai ismeretek, szabadon választható tárgyak, kredit nélküli
követelmények pl. bevezetés a muzeológiába, újkori egyetemes történelem (1849–
1918), újkori magyar történelem (1849–1918),
városiasodás és polgárosodás Magyarországon a 19. században, Magyarország
a 2. világháborúban (1939–1945), jelenkori egyetemes történelem 1918-tól
napjainkig, jelenkori magyar történelem 1918-tól napjainkig, 20. századi események
az emlékezetben és a médiában, a magyar tudományos és kulturális kapcsolatok
története, szakdolgozat felkészítô

KJF oktatási helyszínein, valamint:
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum
Budapest: Múzeumi látogatások
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Spanyolországban

1. SZEMESZTER

2 . S Z E M Székesfehérvár:
E S Z TSzékesfehérvár
E R Megye Jogú Város Levéltára
Budapest: Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum - látogatások

3-4. SZEMESZTER

Szakmai projektutak:
többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban

5-6. SZEMESZTER

Diplomamunka, záróvizsga

Szakmai projektutak:
többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban
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ALAPKÉPZÉS (BA)

A tanszéken oktat többek között

ALAPKÉPZÉS (BA)

ALAPKÉPZÉS
Milyen szakirányt választhat?

TURIZMUSVENDÉGLÁTÁS
Hol indul a szak?
Székesfehérvár: nappali, levelező
Budapest: nappali, levelező, távoktatás
Siófok: nappali, levelező
Orosháza: nappali, levelező, távoktatás
Miért érdemes a turizmus-vendéglátás szakot választani?
- mert a turizmus az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ággá vált Magyarországon, és
folyamatos igény van jól képzett szakemberekre
- mert a KJF-en, amely Magyarország egyik legnagyobb turisztikai képzőhelye, elismert
és tapasztalt szakemberektől tanulhat
- mert speciális eszközállományunk (oktatóhajó, tankonyha, tanszálloda) biztosítja a
gyakorlati ismeretek elsajátítását
- mert külföldön is lehetőség van a gyakorlati félév letöltésére
- mert felméréseink szerint a gyakorlati helyet biztosító partnerek hallgatóink 43%-át alkalmazzák is
Kiket várunk a turizmus-vendéglátás szakra?
Azokat a leendő hallgatókat
- akik szeretnék megismerni a turizmus főbb jellemzőit és szeretnének szállodában, utazásszervezésben, vendéglátásban, légitársaságnál, konferencia- vagy rendezvényszervező cégnél dolgozni,
- akik kíváncsiak a világra és szívesen kipróbálnák magukat külföldön, szeretnek utazni,
emberekkel foglalkozni.

Szállodaszervezés
Ezen a szakirányon elsajátíthat minden olyan
menedzsmentismeretet, amely egy szálláshely üzemeltetésénél nélkülözhetetlen. Megismerkedhet továbbá a szálláshelyek természeti, gazdasági és társadalmi környezetének sajátosságaival annak érdekében, hogy
a profittermelés a vendégek és a munkatársak elégedettségével járjon együtt.
Vendéglátás-szervezés
Az oktatott tantárgyak számos témát érintenek, így például az ételkészítést és éttermi értékesítést, az üzemeltetés lényegi problémáit és a fő szervezési kérdéseket. A szakirány
kiemelten kezeli a vendéglátó vállalkozások
költséggazdálkodását, munkaerő- és bérgazdálkodását. Ezen a szakirányon elsajátíthatja
a projektszemléletű gondolkodást, így Ön alkalmas lesz nemcsak egy vendéglátó vállalkozás indítására, hanem megfelelő üzemeltetésére is.
Turisztikai termékek és vállalkozások
Ezen a szakirányon a hazai és nemzetközi
piacon egyaránt keresett termékek - például kulturális és örökségturizmus, egészségturizmus, aktív turizmus vagy konferenciaturizmus - összetevőivel, tervezésével, fejlesztésével, valamint menedzsment- és marketingfeladataival ismerkedhet meg.
Az egyes szakirányokon belül lehetőség van
szervezett oktatás keretén belül további résztémákba elmélyedni, mint például: fúziós-,
magyar gasztronómia; vadászati-, öko-, kulturális-, üzleti-, egészség-, időskori- és sportturizmus.

„A főiskolán zajló tudományos műhelymunkán keresztül és a számos
főiskolai és országos versenyen
való részvételi lehetőség segítségével sajátítottam el a tudományos
írás és a rendszerező gondolkodás
művészetét, amelyeknek a későbbiekben az amerikai mesterképzésre való egyetemi jelentkezésnél is
nagy hasznát vettem.”

Gyakorlati helyeink közül néhány:
Danubius Hotels Group, Hunguest Hotels,
Ibusz Utazási Irodák Kft., Kempinski Hotel Budapest, Corinthia Grand Hotel Royal,
Malév Air Tours, Marriott Hotel Budapest,
Ramada Hotel&Resort Lake Balaton, Velence Resort&Spa
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(Gellért Éva,
turizmus –vendéglátás szak,
2010-ben végzett hallgató)

Rövid áttekintõ a turizmus-vendéglátás alapszakról
A képzési program fôbb elemei

Hol?

Bevezetô és szakmai alapozó tantárgyak pl. társadalomtudomány alapjai,
alkalmazott informatika, közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, turizmuselmélet
alapjai, turizmus gazdaságtan, turizmusföldrajz

KJF oktatási helyszínein

Nappali tagozaton évközi szakmai gyakorlat

1-2. SZEM
Egyakorlóhelyszíneken
SZTER
Partner
pl.: Corinthia Grand Hotel Royal, Danubius Hotels Group, Hunguest Hotels, Ibusz
Utazási Irodák Kft., Kempinski Hotel Budapest, Malév Air Tours, Marriott, Hotel
Budapest, Ramada Hotel&Resort Lake Balaton

Szakmai tárgyak pl. vezetési és vállalkozási ismeretek, marketing, jogi
és gazdasági jogi ismeretek, üzleti kommunikáció a turizmusban, turizmus marketing,
Magyarország turisztikai erôforrásai

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS):
Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Csehországban, Dániában,
Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában,
Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Norvégiában, Olaszországban,
Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában,
Szlovéniában, Törökországban

3-4. SZEMESZTER

Szakmai projektutak:
többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban
Nappali tagozaton évközi szakmai gyakorlat

Partner gyakorlóhelyszíneken

Szakmai tárgyak pl. gasztronómia, utazásszervezés és értékesítés, vendéglátás
és szállodamenedzsment, minôségmenedzsment a szállodaiparban, turisztikai
projektmenedzsment, vendéglátó technológia, ételkészítés technológiája, szállodai
értékesítés

KJF oktatási helyszínein
vagy
nemzetközi szemeszter (ERASMUS)

5-6. SZEM
ESZTER
Szakmai projektutak:

Szakirányok szállodaszervezés, vendéglátás-szervezés, turisztikai termékek és
vállalkozások
15 hetes SZAKMAI GYAKORLAT
Diplomamunka, záróvizsga

többek között Thaiföldön, az USA-ban, Egyiptomban, Japánban,
Kazahsztánban
Több mint kétszáz gyakorlóhelyi partnerünknél Magyarországon vagy külföldön

7. SZEMESZTER

http://felveteli.kodolanyi.hu
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15 hét összefüggő szakmai gyakorlat, több
mint kétszáz gyakorlóhelyi partnerünk egyikénél (főként hazai és nemzetközi szállodákban, utazási irodákban, illetve vendéglátó vállalkozásoknál). A gyakorlat teljesítésére
pályázat útján lehetősége van többek között
Görögországban, Törökországban, Egyiptomban, Thaiföldön vagy az USA-ban is.

ALAPKÉPZÉS (BA)

Szakmai gyakorlat

Milyen szakképzettség szerepel diplomájában?

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon (a választott szakirány megjelölésével)

Hol tanulhat tovább az alapszakon megszerzett diplomájával a KJF-en?

Szakirányú továbbképzési szakunkon:
Turisztikai vállalkozásmenedzsment
Mesterképzésben bármelyik turizmus mesterszakon, a Kodolányi János Főiskola turizmus
akkreditálása folyamatban van, várható indítás 2013-ban.

Milyen szakmai karriert építhet a diploma megszerzését követõen?

Turizmussal kapcsolatos munka hazai és nemzetközi szállodákban, utazási irodákban, vendéglátásban, szállodaüzemeltetési és gazdálkodási munka szállodákban, konyhai és éttermi
munka szervezése és koordinálása, turisztikai termékek fejlesztése és menedzsmentje vállalkozásoknál, a nonprofit szférában és az államigazgatásban.

Érdekességek a Turizmus tanszékrõl

A KJF Turizmus Tanszékének 43 éves átlagéletkorú tanárai összesen több mint 120 év szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, amelyet oktatói tevékenységüket megelőzően
szereztek a szálloda- és vendéglátóipar, az utazásközvetítés, valamint a turizmus irányításának különböző munkaköreiben dolgozva. A szakmai tapasztalatok és a folyamatosan bővített-aktualizált elméleti tudás egységének eredménye több mint 70 év kutatói, szakértői és tanácsadói tevékenység.
Magyarország egyetlen turizmustudományi területen szerzett MTA doktori fokozattal rendelkező egyetemi tanára, Dr. Michalkó Gábor is a Tanszék oktatója.

„A főiskolás évek alatt remek hangulatban, sok jó barátra szert téve komoly
tudást szereztem. A végzést követően bekerültem a Gresham Palotába, a
Robb Report szerint akkor a világ legjobbjának tartott szállodába, ahol több
mint 300 ember közül lettem az év dolgozója. Chef de rangként dolgoztam
5 csillagos írországi szállodában, a Mandarin Oriental szállodalánc bermudai
gyöngyszemében és a kajmán-szigeteki Ritz-Carltonban is. Jelenleg Svájcban,
a zermatti Mont Cervin Palace-ban dolgozom, tavasszal pedig újra vár második otthonom, Bermuda.
(Vas László, vendéglátó és szálloda szak,
2005-ben végzett hallgató)

ALAPKÉPZÉS

ALAPKÉPZÉS (BA)

TURIZMUSVENDÉGLÁTÁS
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„Már kisgyermek koromban is arról álmodoztam, hogy egyszer egy szállodát
irányíthassak, így már a középiskolában is vendéglátást és idegenforgalmat
tanultam, és ezért esett a választás a Kodolányi siófoki intézetére is. Bár szakmailag már sok ismerettel rendelkeztem, a főiskola adta azt a plusz tudásanyagot, hogy vezetői pozíciót is betölthessek a későbbiek folyamán. A diplomám megszerzése után 2 hónappal már elmondhattam, hogy egy 60 ágyas
balatoni szálloda igazgatója vagyok.”
(Raskó Róbert, vendéglátó és szálloda szak,
2005-ben végzett hallgató)

2010. november 16-18. között az ATV „Hazai
turizmus” című műsorának stábja a Kodolányi
János Főiskola Siófoki Oktatási Központjában
forgatott 2×45 perces filmet, amelyek egyrészt a KJF Turizmus-vendéglátás képzését, a
Turizmus Tanszék tevékenységét és a Siófoki Oktatási Központban folyó munkát mutatják be, másrészt pedig Siófok őszi-téli turisztikai lehetőségeit a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók közreműködésével.
A Turizmus Tanszék hallgatói nyerték az ATV
„Hazai Turizmus” műsora által a jövő turisztikai szakemberei számára szervezett versenyt
2011. május 16-18-án, így megszerezték a
Hazai Turizmus Kupát.
A turizmus vendéglátás szak hallgatóinak
szakmai felkészültségére biztosítékot jelent a
Turizmus Tanszék vezetőjének személye, Dr.
Rátz Tamara, aki 2010-ben az Év Idegenforgalmi Oktatója címet nyerte el.
A vendéglátás rejtelmeibe hallgatóink Várvizi
Péter, a magyar gasztronómia emblematikus
karakterének, a pécsi JT Enoteca Corso chefjének vezetésével kóstolhatnak bele. Korábban,
a 2009-ben az „Év konyhája” címmel büszkélkedhető balatonszemesi Kistücsök étterem
konyhájáért felelt.

Érettségi követelmény

Két tárgy választása kötelező a következők közül: gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv
(angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol),
matematika, történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. Választható szakmai előkészítő tárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

„A Kodolányi – akár csak az élet – a
lehetőségekről szól. Szerencsésnek
mondhatom magam, hiszen Siófokon rengeteg lehetőséget kaptamígy az elméleti tudást a gyakorlatban is kamatoztathattam egy étterem ügyvezetőjeként. Véleményem
és tapasztalataim szerint ez a modell az ami előre visz és nem csak
tudományt hanem értékes szaktudást biztosít. Az érem másik oldala sem hiányos, hiszen mindezek
mellett a szórakozás, a társaság, a
hangulat is egyedülálló, ami inspirál, kikapcsol és teljessé teszi a képet. Úgy érzem, hogy jól döntöttem.”
(Dienes Ákos, turizmus-vendéglátás szak, 3. éves hallgató)

http://felveteli.kodolanyi.hu
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MESTER

(MA)

MESTERKÉPZÉS

Milyen szakképzettség szerepel diplomájában?
Inkluzív nevelés okleveles tanára

Milyen szakmai karriert építhet a diploma megszerzését követõen?

Az inkluzív nevelés tanára mesterszakot azoknak a pedagógusoknak (tanítóknak,
általános
és
középiskolai
tanároknak,
gyógypedagógusoknak,
fejlesztő
pedagógusoknak, szociálpedagógusoknak) ajánljuk, akik munkájuk során
kapcsolatban vannak speciális szükségletekkel rendelkező, tanulási nehézségekkel
bíró gyerekekkel, s szeretnék szakmai képességeiket fejleszteni, hogy minél
hatékonyabban tudják a rájuk bízott gyerekeket nevelni, oktatni.

INKLUZÍV
NEVELÉS TANÁRA
Miért érdemes az inkluzív nevelés tanára szakot választani?
- mert lehetősége lesz sikeresebbé tenni a speciális szükségletekkel rendelkező gyerekek (SNI) iskolai, óvodai nevelését
- mert pedagógusként megismerheti azokat a módszereket és eljárásokat, melyek segítségével javíthatók a speciális szükségletekkel rendelkező gyerekek eredményei és
saját pedagógiai gyakorlatának minősége, valamint elősegíthető a gyerekek beilleszkedése
Kiket várunk az inkluzív nevelés tanára szakra?
- akik szeretnék megfelelő felkészültséggel nevelni intézményükben a speciális szükségletekkel rendelkező gyermekeket
- akik fontosnak tartják az esélyegyenlőséget és a befogadás biztosítását
- akiknek az intézményi esélyegyenlőségi terv megvalósításához segítségre van szükségük
- akik az oktatói-nevelői munkakör feladatait professzionális módon szeretnék ellátni és fontosnak tartják a tanár-diák kapcsolat javítását, a hátrányos helyzetben lévő,
speciális szükségletekkel rendelkező tanulók iskolai és óvodai sikerességének elősegítését
- akik új módszereket szeretnének megtanulni a különböző képességekkel rendelkező
diákokkal való hatékony foglalkozáshoz
- akik az oktatást segítő szolgáltatások terén dolgoznak, és gyakran van dolguk speciális szükségletekkel rendelkező gyerekekkel

Hol tanulhat tovább a mesterszakon megszerzett diplomájával?

Szakirányú továbbképzési szakjainkon:
- Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
- Pedagógus szakvizsga (MA végzettséggel 2 félév alatt megszerezhető)
- Mentálhigiéniai prevenció specialista
- Minőség és folyamat menedzsment pedagógus szakvizsga

-

-

akik humánus és gyermekbarát értékrenddel bírnak, és fontosnak tartják, hogy minden gyermek megkapja
a neki megfelelő oktatást-nevelést
akiknek intézménye az SNI tanulók neveléséhez megfelelően felkészült pedagógusokkal akar rendelkezni

Milyen tantárgyakat tanulhat?
- Inkluzív nevelés elmélete és gyakorlata: általános elméleti kiindulás, az
egyedi sajátosságok gazdagsága, az új
gyermekszemlélet hangsúlyozása, az
elfogadás, az elfogadtatás, a másság
tisztelete
- Inkluzív nevelés módszertana: az egyéni sajátosságok tudatos és sokoldalú
megismerése, a tervszerű fejlesztés lépései, a folyamatos értékelés rendszere, a teammunka, az együttműködés
feltételei
- A minőségi iskola a sajátos nevelési
igényűek számára: a befogadás feltételeit biztosító iskola, kompetenciafejlesztés, gyakorlatorientáltság

Az inkluzív nevelés tanár mesterszakot végzettek neveléstudományi, pedagógiai
doktori iskolában tanulhatnak tovább.

Érdekességek a szakról
„A Kodolányi János Főiskolán folytatott
tanulmányaim során nemcsak a tudásom gyarapodik, hanem ezt a későbbiek folyamán a gyakorlatban is alkalmazni tudom.
Tanáraink, egyéni céljaink megvalósítására ösztönöznek bennünket, segítik
előrehaladásunkat, mind emberi, mind
szakmai szinten. Kiváló tantestülettel és
szaktársakkal ismerkedtem meg, akikre nemcsak a szemeszterek alatt, hanem a jövőben is számíthatok.
Az itt megszerezhető szakmai tudással
naprakész és versenyképes diplomásként kerülök a munkaerőpiacra.”
(Elbert Ádám,
gazdálkodási és menedzsment szak,
3. évfolyamos hallgató)

-

a KJF minőségmodelljében az oktatási esélyegyenlőség biztosítása kiemelt
szerepet játszik
a KJF támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki kutatások
lebonyolításában
a KJF az egyedüli felsőoktatási intézmény, amelynek oktatói magas minősítésűek
és ugyanakkor napi gyakorlati tevékenységükben is elkötelezettek a minőségi
tevékenység iránt
a KJF az egyedüli intézmény, amely többek között Nemzeti Minőség Díjat (2009),
Felsőoktatási Minőség Díj aranyoklevelet (2007, 2008), EFQM Recognized for
Excellence 5* (2006) díjat nyert
az inkluzív nevelés tanára mesterszakon oktatók a szakma elismert szakemberei
(pl. Dr. habil. Réthy Endréné a szak felelőse, főiskolai tanár, aki számos cikket
írt a témában, melyeket országszerte és külföldi felsőoktatási intézményekben is
használnak)

A jelentkezés feltétele

Pedagógus végzettség vagy egyetemi/főiskolai szintű tanári szakképzettség

http://felveteli.kodolanyi.hu

Hol indul a szak?
Budapest: levelezõ
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A gyakorlat során a legeredményesebb speciális szükségletekkel rendelkező diákokat
tanító, jó gyakorlatokkal bíró nevelési-oktatási intézmények meglátogatása, részvétel
szakértőikkel szervezett kerekasztal-konferenciákon. Igény szerint, külön költségvetés
alapján, nemzetközi tapasztalatszerzésre is lehetőség van.

MESTER

Szakmai gyakorlat

Hol indul a szak?
Budapest: levelezõ
Miért érdemes a minõségfejlesztés-tanár szakot választani?
- mert megértheti az oktatásminőség kérdéseit nemzetközi, európai és hazai szinten
- mert megismerheti az oktatási szolgáltatási szervezetek (igazgatási, iskolai intézményi,
oktatást kiegészítő) stratégiai menedzselése és minőségfejlesztése kérdéseit
- mert képessé válhat intézményi, egységszintű minőségirányítási rendszerek bevezetésére, működtetésére, versenyképességük fejlesztésére
- mert oktatási intézményének partnerkapcsolatait professzionális módon szervezheti a
jövőben
- mert államilag finanszírozott módon is tanulhat
Kiket várunk a minőségfejlesztés-tanár szakra?
- akik az oktatásigazgatás valamely intézményi szintjén tevékenykednek
- akik az intézményükben intézményvezetői, menedzseri (helyettes, munkaközösség-vezető, programfelelős) pozíciót töltenek be
- akik az oktatói munkakör feladatait professzionális módon szeretnék ellátni: tantárgyés tanóramenedzsment, egyéni és csoportos hallgatói tanulástámogatás, szülői és kortárskapcsolatok szervezése és menedzselése
- akik az oktatást érintő támogató szolgáltatások területén dolgoznak
Milyen tárgyakat tanulhat?
- a minőség nézőpontjai: a minőség társadalomfilozófiai kérdéseinek értelmezése, az
oktatásminőség komparatív felfogásai, az üzleti minőségfilozófiák
- a szervezeti és menedzsmentelméletek minőségre vonatkozó nézőpontjai: a stratégiai menedzsment és minőségmenedzsment, a HRM nézőpontok és minőség, az
innovációmenedzsment és minőség, a szolgáltatástudomány és minőség
- a minőségirányítás gyakorlati modelljeinek, módszereinek és technikáinak megismerése és elsajátítása: statikus és dinamikus modellek (ISO-család és TQM), minőségi díj
rendszerek (Baldrige, EFQM), speciális szakmai minőségfelfogások (FMD, Comenius,
CQAF, CAF, EQUASS, EPAQA)
- minőségi rendszerfejlesztés és minőségkutatás, minőségi audit és minőségértékelés

Szakmai gyakorlat

A csoportos gyakorlatok kapcsán sor kerül a legeredményesebb minőségszervezetek meglátogatására, a minőségi díjat kiíró és az oktatásminőség kutatását
végző szervezetek megismerésére, vagy
szakértőikkel szervezett kerekasztal-konferenciákon való részvételre. Igény szerint, külön költségvetés alapján, nemzetközi tapasztalatszerzésre, összevető
programokban való részvételre, a határon túli magyar oktatás minőségi modelljeinek megismerésére is lehetőség van.

A minőségfejlesztés-tanár mesterszakot
végzettek tovább tanulhatnak pedagógiai, gazdálkodás és menedzsment doktori iskolákban.

-

-

a KJF egyedüli a hazai felsőoktatási intézményekben, amelynek minőségmodelljében az oktatásminőség kiemelt szerepet játszik
a KJF Minőség Műhelye támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki
kutatások bonyolításában
a KJF az egyedüli felsőoktatási intézmény, amelynek oktatói magas minősítésűek és ugyanakkor napi gyakorlati tevékenységükben is elkötelezettek a minőségi tevékenység iránt
a KJF az egyedüli intézmény, amely Nemzeti Minőség Díjat (2009), Felsőoktatási Minőség Díj aranyoklevelet (2007, 2008), EFQM Recognized for Excellence 5*
(2006) és számos szakdíjat nyert
a minőségfejlesztés-tanár mesterszakon oktatók a szakma elismert minőségszakemberei (Dr. Albert Sándor egyetemi tanár, Dr. habil. Csath Magdolna DSc
egyetemi tanár, Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér főiskolai tanár, Dr. h.c. Szabó
Péter PhD főiskolai tanár, Kállai Mária vendégoktató, Sugár Karolina, Dr. Mócz
Dóra minőségi szakértők)
a KJF tagja az EFQM-nek, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságának alapítója a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületnek
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MESTERMINÕSÉGFEJLESZTÉS-TANÁR KÉPZÉS

Szakirányú továbbképzési szakjainkon:
Család- és gyermekvédelem szakos
pedagógus
Mentálhigiéniai prevenció specialista
Minőség- és folyamatmenedzsment
pedagógus szakvizsga
Pedagógus szakvizsga

Érdekességek a szakról

A jelentkezés feltétele

Pedagógus végzettség vagy egyetemi/főiskolai szintű tanári szakképzettség

Gyakorlati helyek:
Kodolányi János Főiskola Minőségi
és Akkreditációs Központ
székesfehérvári intézmények
szolnoki intézmények

Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?
Okleveles minôségfejlesztés-tanár

Milyen szakmai karriert építhet a
diploma megszerzését követõen?

A minőségfejlesztés-tanár mesterszakot az oktatásigazgatásban, az oktatási
szolgáltatásokban, az oktatást támogató szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik már szereztek szakmai gyakorlati ismereteket, és vezetési
kompetenciáikat szakértői szintre kívánják fejleszteni.

http://felveteli.kodolanyi.hu
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Hol tanulhat tovább a mesterszakon
megszerzett diplomájával?

Hol indul a szak?
Budapest: levelezõ
Miért érdemes a multikulturális nevelés tanára szakot választani?
- mert sikeresebbé teheti a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó és migráns gyerekek
iskolai, óvodai nevelését
- mert pedagógusként megismerheti azokat a módszereket és eljárásokat, melyek
segítségével javíthat a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó és migráns gyerekek
iskolai eredményein, saját pedagógiai módszereinek minőségén, valamint segítheti a
gyermekek beilleszkedését
- mert képessé válik az eltérő kultúrából adódó konfliktusok kezelésére, a pedagógus-szülő,
pedagógus-gyermek kapcsolatok javítására
- mert az oktatási-nevelési intézmény partnerkapcsolatait professzionális módon szervezheti
a jövőben
- mert államilag finanszírozott módon is tanulhat a szakon
Kiket várunk a multikulturális nevelés tanára szakra?
- akik nemzetiségi iskola, óvoda, bevándorlókat, migránsokat fogadó intézmény
pedagógusaként dolgoznak
- akiknek intézményében nagy számban oktatnak, nevelnek nemzetiségi, etnikai kisebbségből
származó gyerekeket
- akiknek intézménye fontosnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását
- akiknek segítségre van szükségük az intézményi esélyegyenlőségi terv megvalósításához
- akik az oktatói munkakör feladatait professzionális módon szeretnék ellátni és új
módszereket szeretnének megtanulni a különböző kulturális háttérből érkező diákokkal
való hatékony foglalkozáshoz
- akik fontosnak tartják a tanár-diák kapcsolat javítását, a hátrányos helyzetben lévő tanulók
iskolai sikerességének elősegítését
- akik az oktatást segítő szolgáltatások terén dolgoznak és gyakran van dolguk hátrányos
helyzetű, szegénységből érkező gyerekekkel
Milyen tantárgyakat tanulhat?
- A multikulturális nevelés elmélete és gyakorlata: a kultúra jelentése, a kulturális sokféleség
(nemzetiségi, etnikai, fiú-lány, vagyoni, földrajzi, vallási, nyelvi stb.) megjelenése az
oktatásban
- Roma gyerekek az iskolában: a roma gyerekek nevelésének kérdései, gondok, nehézségek,
külföldi jó gyakorlatok, hazai megoldási lehetőségek
- Interkulturális kommunikáció: kommunikációs helyzetek elemzése, segítségnyújtás a
félreértések elkerülése érdekében, készségfejlesztés az eltérő viselkedésmódok elfogadására

Szakmai gyakorlat
-

-

Csoportos gyakorlat: a legeredményesebb, nemzeti és etnikai kisebbségeket
oktató, jó gyakorlatokkal bíró nevelési-oktatási intézmények meglátogatása, szakértőikkel szervezett kerekasztal-konferenciák
Igény szerint, külön költségvetés alapján, nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőség
Összevető programok külön igény és
költségvetés alapján a határon túli
magyar és más kisebbségi oktatás
megismerésére

A multikulturális nevelés tanára mesterszakot végzettek neveléstudományi, pedagógiai doktori iskolában.

-

a KJF minőségmodelljében kiemelt szerepet játszik az oktatási esélyegyenlőség
biztosítása
a KJF támogató szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak a szaki kutatások lebonyolításában
a KJF az egyedüli felsőoktatási intézmény, amelynek oktatói magas minősítésűek,
ugyanakkor napi gyakorlati tevékenységükben is elkötelezettek a minőségi tevékenység iránt
a KJF az egyedüli intézmény, amely Nemzeti Minőség Díjat (2009), Felsőoktatási Minőség Díj aranyoklevelet (2007, 2008), EFQM Recognized for Excellence 5*
(2006) díjat és számos más díjat nyert
a multikulturális nevelés tanára mesterszakon oktatók a szakma elismert szakemberei: Dr. Torgyik Judit, a szak felelőse, számos könyvet írt a témában, melyeket
országszerte és külföldi felsőoktatási intézményekben is használnak, s 2009-ben
a társadalomtudomány területén elnyerte az Év Kutatója címet a MTA VEAB-tól
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MULTIKULTURÁLIS MESTERNEVELÉS TANÁRA KÉPZÉS

Szakirányú továbbképzési szakjainkon:
Család- és gyermekvédelem szakos
pedagógus
Mentálhigiéniai prevenció specialista
Minőség- és folyamatmenedzsment
pedagógus szakvizsga
Pedagógus szakvizsga

Érdekességek a szakról

A jelentkezés feltétele

Pedagógus végzettség vagy egyetemi/főiskolai szintű tanári szakképzettség

Milyen szakképzettség szerepel
diplomájában?

Multikulturális nevelés okleveles tanára

Milyen szakmai karriert építhet a
diploma megszerzését követõen?

A multikulturális nevelés tanára mesterszakot azoknak a pedagógusoknak (tanítóknak, általános és középiskolai tanároknak, szociálpedagógusoknak) ajánljuk, akik munkájuk során kapcsolatban
vannak nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns, bevándorló, szegénységből érkező gyerekekkel, s szeretnék pedagógiai képességeiket fejleszteni, hogy minél hatékonyabban tudják a rájuk bízott gyerekeket, tanulókat nevelni, oktatni.

http://felveteli.kodolanyi.hu

MESTER

(MA)

54

Hol tanulhat tovább a mesterszakon
megszerzett diplomájával?
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Szakestek

DIÁKÉLET
Rendezvények

A főiskolai élet három legnagyobb hallgatói rendezvénye a gólyatábor, a gólyabál
és a Kodolányi Napok. Ezek közül a gólyatábor az első, meghatározó rendezvénye
a gólyák életének.
Az évek óta a Balaton partján megrendezésre kerülő táborban a leendő elsősök kötetlen
formában ismerkednek az intézménnyel, megismerik leendő csoport- és évfolyamtársaikat, lehetőségük van találkozni tanáraikkal, és megszerzik a főiskolai életben való eligazodáshoz szükséges információkat is. A táborban való részvételnek köszönhetően már
az első héten ismerős arcokkal találkozhatnak az iskolában, így könnyebben lendülnek
túl az ismeretlen okozta nehézségeken és könnyebben illeszkednek be a középiskolában
megszokottól eltérő életformába. A hallgatók által talán leginkább kedvelt rendezvény a
novemberi gólyabál, amit minden elsős izgatottan vár.
A budapesti exkluzív helyszíneken, az Európa Konferenciahajón, a Vasúttörténeti
Parkban, a Gellért Fürdőben, a Wax Kultúrgyárban és 2011-ben a Morrisons Ligetben szervezett est alkalmával ünnepélyes keretek között kerül sor a gólyák eskütételére, a bálkirály és a bálkirálynő megválasztására.
A tavaszi félév legnagyobb főiskolai rendezvénye a Kodolányi Napok. Az évek óta
fáklyás felvonulással kezdődő kétnapos esemény vetélkedőkkel, sportversenyekkel,
koncertekkel folytatódik.
Székesfehérvári, budapesti, siófoki kollégiumban mindig pezseg az élet! Volt itt már
farsang, jazz- és irodalmi est, Halloween party, csocsóverseny, sőt, az udvaron tradicionális disznóvágás is!

Minden oktatási központban rendszeresen megrendezésre kerülnek a különböző szakok estjei, ahol minden évfolyam
hallgatói részt vehetnek. Az est folyamán
a szakkal kapcsolatos aktuális témákban
várják előadások a hallgatókat, és már
végzett hallgatókkal való beszélgetésre is
lehetőség nyílik.

Szabadegyetemi elõadások

A Szabadegyetem azzal a gondolattal
született meg, hogy közérthető, mégis tudományos igényű előadások keretében
mutassa be világunk legidőszerűbb kérdéseit a hallgatóknak.
Ehhez a gondolathoz híven minden évben változatos és tanulságos előadásokkal várják a Kodolányi oktatói az érdeklődőket a Budapesti és a Székesfehérvári
Oktatási Központban. Az intézmény hallgatói szabadon választható tárgyként felvehetik a Szabadegyetemet, amely a szaki képzési programba beszámít.

Mentorprogram

Az elsős diákokat felsőbb éves mentorok segítik a beilleszkedésben, a főiskolai életben való eligazodásban. A 10-15
fős, azonos szakos hallgatókból álló csoportok, mint egy nagy család, támogatják
egymást, közösen.

Alumni – öregdiák pályakövetés

2011-ben indult el a főiskolán végzett, illetve jelenlegi hallgatók és tanárok, valamint az intézmény iránt érdeklődők interaktív közössége, a Kodolányi Alumni.
A http://alumni.kodolanyi.hu-n található portál regisztrált tagjai gyorsan és
könnyen felvehetik a kapcsolatot volt iskolatársaikkal, tanáraikkal, információkat oszthatnak meg egymással, a végzett
hallgatók nyomon követhetik ismerőseik

pályafutását, segítséget kaphatnak saját
karrierjük építéséhez.
A regisztrált tagok híreket kapnak a főiskola fontos programjairól, a portál segítséget nyújt szakmai és közösségi programok szervezéséhez, és még számos más
és különleges szolgáltatás válik elérhetővé számukra.

„Nagyon jó dolog, hogy amit a folyosó
egyik végén lévõ tanteremben megtanul
az ember elméletben, azt a folyosó másik
végén lévõ stúdióban egybõl át tudja ültetni a gyakorlatba. Ha megtanultam, hogyan kell interjút készíteni, azonnal kipróbálhattam a gyakorlatban, ez a lényege
az egésznek. Én sem lennék ott, ahol ma
vagyok, ha ezek a gyakorlási lehetõségek
nem lettek volna biztosítva a Kodolányin.”
(Azurák Csaba, TV2 - Tények)

A túracsapat gyalogtúrákat szervez az ország legszebb hegyvidékeire, erdeibe, hogy
megismertesse hallgatóinkkal nemzeti parkjainkat, tájvédelmi területeinket, elsősorban Fejér megye turistaútjait, a Vértes, Bakony hegyvidékét. A túracsapat célja, hogy a túra résztvevői az útvonalak végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak, és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségéről, betekintsenek különböző tájak életébe, mindennapi munkájába,
megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, valamint a túrák
során barátságokat, ismeretségeket szerezzenek, hisz egy jó csapatmunka alapja
csak ez lehet. Bárki tag lehet, aki szereti a kalandokat, a kihívásokat, egy jó társaság tagja akar lenni, és nem riad meg a nem ritkán mostoha körülményektől sem.
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KULTÚRA ÉS SPORT
Színházbérlet, kedvezményes színházjegyek

A főiskola és a székesfehérvári Vörösmarty Színház együttműködésének köszönhetően hallgatóinknak lehetősége van kedvezményes színházbérlet vásárlására.
Budapesten is több színházzal működik ilyen jellegű kapcsolat.

Filmklub

Székesfehérvári és Budapesti Oktatási Központunkban hetente tartunk filmklubot,
ahol klasszikusokat, művészfilmeket és jelenlegi mozifilmeket egyaránt vetítünk.
A vetítéseken hallgatóink ingyenesen vehetnek részt.

TáncolKODÓ: néptánc, társastánc, történelmi táncok

Néptáncsoportunk 1993-ban alakult. Táncosaink az iskolai évnyitón, diplomaátadón, kulturális rendezvényeken való részvétel mellett nemzetközi fellépéssel is büszkélkedhetnek: rendszeres résztvevői a dél-olaszországi San Salvo város nyári fesztiváljának. A csoport repertoárjában a néptánc mellett reneszánsz
táncok is szerepelnek. Táncosaink fellépésein és a táncházakban a Galiba zenekar szolgáltatja a zenét.
A társastánc iránt érdeklődők heti rendszerességgel sajátíthatják el az angolkeringő, a tangó, a bécsi keringő, a slow fox és a quick step táncok lépéseit kezdő
és haladó csoportban. A történelmi táncok iránt érdeklődők a reneszánsz kor
táncaival, lépéseivel ismerkedhetnek a hetente tartott foglalkozásokon.

Sportolási lehetőségek

A KJF színes sportolási palettával várja a hallgatókat. Az aktív mozgásra vágyóknak lehetőségük nyílik röplabdázni, jégkorongozni, teniszezni,
kosárlabdázni, asztaliteniszezni, futballozni, tollaslabdázni, aerobicozni,
zumbázni, illetve különböző küzdősportokat elsajátítani. A sportpályákat és a
fitnesztermeket a hallgatók a nyitvatartási rend szerint korlátlanul és díjmentesen használhatják.
Hallgatóink és csapataink több sportágban eredményesen szerepelnek a
Magyar Egyetemi- Főiskolai Bajnokságban. Sőt, már több mint 10 éve a KJF
rendezi a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Jégkorong Bajnokságot a székesfehérvári jégpályán.

„Tulajdonképpen magát a Kodolányi János Fõiskolát is a rádiózás miatt
választottam. Már a nyílt napon világossá vált, hogy nemcsak elméletben,
hanem a gyakorlatban is megismerkedhetek majd a rádiózással, ha ezt az
iskolát választom. A középiskola után a kecskeméti Gong Rádióhoz kerültem. Ennek köszönhetõen nem okozott nehézséget, hogy már az elsõ héten csatlakozzam a Vörösmarty Rádió munkájához. Rengeteg lehetõséget
biztosított a rádió, hiszen minden területen kipróbálhattuk magunkat, a
hírszerkesztéstõl a mûsorvezetésig. Úgy gondolom, hogy fõleg a gyakorlatszerzés lehetõsége az, ami megkülönbözteti és igazán színvonalassá
teszi a KJF-et.”
(Ádám Éva, kommunikáció és médiatudomány szak,
2011-ben végzett hallgató)

Jóga és meditáció

A mai felgyorsult világban jólesnek az egyszerű jógagyakorlatok és a megnyugtató,
feltöltő meditációs technikák. A másfél órás órák garantáltan derűt és békét csempésznek a hallgatók életébe, frissítik tudatukat a stresszel töltött hétköznapokon.

Vizuális alkotóműhely-Médiacentrum

Vörösmarty Rádió

A Kodolányi János Főiskola Vörösmarty Rádiója 1999. június 12-étől sugározza adását nonstop a 99,2 MHz URH frekvencián. Fő feladata az információszolgáltatás, de a rádió munkatársai nem feledkeznek meg a szórakoztatásról sem. A
stáb olyan munkatársakból verbuválódott össze, akik ízig-vérig rádiósok és
a rádiós munkájuk mellett részt vesznek a Kodolányi János Főiskola Kommunikáció Tanszékén folyó oktatásban is. A rádió egyben a kommunikáció szakos hallgatók kötelező egyhetes
rádiós gyakorlatának helyszíne is. Mivel a gyakorlat ideje alatt sokan kedvet kapnak a rádiózáshoz, a stáb időről időre új hangokkal és lendületes,
fiatal munkaerővel egészül ki. A rádió
szakmai munkáját a Kommunikáció és
Médiatudományi Tanszék vezetője, Dr.
Győrffy Miklós, közismert médiaszakember segíti.

A Kodolányi Vizuális Alkotóműhely 2002-ben alakult a főiskola székesfehérvári TV-stúdiójában, a videózás terén aktív hallgatók önszerveződő csoportjaként. A
csoport ma már Budapesten is működik Győrffy Orsolya vezetésével.
Fő profilja alacsony költségvetésű rövidfilmek készítése saját ötlet alapján, hallgatók részvételével, valamint a filmek előkészítése, gyártása és utógondozása. A
filmek adásminőségben készülhetnek, mivel a stúdió technikai háttere megfelel
a mai kor színvonalának. Az Alkotóműhely gárdája számos hazai és nemzetközi Albamag
fesztiválon nyert már díjakat rövidfilmjeivel, amelyeket több televízió is műsorára Az AlbaMag a KJF 2006 óta működő
tűzött és néhány internetes portálon is megtekinthetők.
online magazinja. A szerkesztőség a főiskola Kommunikáció és Médiatudományi
Tanszékével együttműködve, a tanszék
oktatási programjába integrálva önálló
tartalmat és szolgáltatásokat kínál.
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TUDOMÁNYOS ÉLET

A kutatás adminisztrációs és infrastrukturális támogatása mellett részt vesz a főiskola
fejlesztési folyamataiban is, pl. külső pályázatok révén a számítógépes infrastruktúra, a
sokszorosítás, a tanszéki kutatás feltételeinek megteremtéséhez is hozzájárul.

A főiskola különös figyelmet szentel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetsége kibontakoztatásának. Ösztönzi őket az általuk létrehozott TDK vagy pályázati munkák – amelyek
elkészítésében a főiskola kutatóprofesszora tutorálja tevékenységüket – közönség előtti bemutatására és a versenyeken való részvételre. Emellett gondoskodik arról, hogy minden tanulmányi és kutatási projekttel kapcsolatos pályázat a hallgatók tudomására jusson. A tehetséggondozás kettős célt szolgál: a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak lehetőséget nyújt
képességeik kibontakoztatására, valamint felkészíti a továbbtanulni szándékozó hallgatókat a mesterszintű tanulmányokra.
Néhány a legfrissebb hallgatói sikerekbõl
- 2011-ben A Magyar Turizmus Zrt. által 10. alkalommal megrendezett „Az év turisztikai
témájú szakdolgozata” pályázaton Gellért Éva a második helyezést érte el az „újszerű
témaválasztás” kategóriában.
- 2011-ben a Főiskola két hallgatója is helyezést ért el a jubileumi XXX. OTDKkonferencián A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban Lantos Adrienn II. helyezést ért el az Andragógia tagozatban. Felkészítő tanára:
Mits Péter. A Humán Tudományi Szekcióban az Angol Nyelvű Költészet és Próza tagozatban pedig Molnár András II. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Dr. Kodó Krisztina.
- 2010-ben a 17. Országos Diákfilmszemlén a lehetséges 14 díj közül 4-et kodolányis
hallgatók hoztak el. A dokumentumfilm kategória fődíját megosztva két kodolányis fi
lm, az Ilyen embernek is köll lennie (szerk. Sebessy Mariann) és a Nils Holgersson
(szerk. Nemes Anita) című kisfilmek nyerték. Különdíjat nyert Baross András Két farok
egy kutya és Dancsó Péter Bust a Buck című alkotása.

Elkötelezett oktatók

A Kodolányin több, az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetést viselő oktató (Hervainé
Dr. Szabó Gyöngyvér, a Szociális Tanulmányok Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára
és Dr. Szilágyi Erzsébet, a Kommunikáció Tanszék főiskolai tanára) foglalkozik a tehetséggondozásban résztvevő hallgatókkal. 2011 őszén két oktatónk (Dr. Szilágyi Erzsébet és Dr. Szele Bálint, az Angol Tanszék docense) kapta meg a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérem kitüntetést kiemelkedő tudományos
diákköri munkájáért.

Tudományos Rektorhelyettesi Iroda

A Kodolányin folyó kutatásokat a Tudományos Rektorhelyettesi Iroda koordinálja, ennek feladata – többek között – a bachelor és mesterszakok kutatási hátterének biztosítása, a főiskolai könyvtár munkájának felügyelete, a főiskolai kiadványokkal kapcsolatos teendők koordinálása, oktatóink tudományos előrelépésének figyelemmel kísérése
és előmozdítása stb..

A KJF kutatási stratégiájának fontos eleme, hogy a szakok kutatási hátterét megteremtse: ennek eszköze az országosan elismert kutatóműhelyek létrehozása, amelyekhez ma már regionális és intézményi szintű műhelyek is kapcsolódnak. Jelenleg a következő kutatóműhelyek, intézetek működnek a Kodolányi János Főiskolán: Innovációs Kutatócsoport, Minőségműhely, MTA RKK városfejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely, Történeti Műhely, Hungarológiai Műhely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció Kutatócsoport, WEB 2.0 Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, Autizmus Tudásközpont, Zeneoktatási Műhely, Andragógia és Felsőoktatási Kutatócsoport, Kultúraelmélet Kutatócsoport,
Amerikanisztika Kutatócsoport.

Folyóirataink
-

Neveléstörténet

-

Szabadpart Online Magazin

Könyvsorozataink
„Igazán megéri részt venni a tudományos diákköri munkában. Ha foglalkozol vele, ráfordítod energiádat és
idődet, később kikerekedhet belőle
még egy erős szakdolgozat is. Ezen
felül felbecsülhetetlen értékű az elismerés, amit a szakmai zsűritől, valamint a szakember kollégáktól kap
az ember. A TDK-val való megismerkedés jó döntés, érdemes belevágni, mert szép sikereket lehet elérni és
életre szóló, meghatározó élményeket lehet szerezni.„
(Lantos Adrienn, andragógia szak,
2011-ben végzett hallgató)

-

A Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai
A Kodolányi János Főiskola Hungarológiai Műhelyének kiadványai (on-line)
Elektronikus könyvek a honlapon: Kiadványok menüpont

A Tudományos Diákköri mozgalom lehetőséget kínál azoknak a diákoknak, akik az iskolapadon kívül is szeretnék bővíteni tudásukat, fejleszteni írásbeli és prezentációs képességeiket.

„Számomra egyrészt gyakorlási lehetőség, mivel a szakdolgozat íráshoz fontos alapot szerzek, másrészt kihívás, mivel a maximumot szeretném kihozni magamból – mikor a zsűri előtt állok és bemutatom kutatásom, a legjobb
formámat kell hoznom. És amikor a kezembe foghatom az oklevelem, úgy
érzem, elismernek, nagy tudású emberek becsülik meg a munkám, adnak
hasznos tanácsokat hibáim kijavítására. Úgy vélem kétszeres Intézményi és
egy Országos TDK-részvétellel nagyobb tapasztalatom, előnyöm van – például az államvizsgán – azokkal szemben, akik nem csatlakoznak a diákköri mozgalomhoz.”
(Lipcsei Kornélia, andragógia szak, 3. évfolyamos hallgató)

„Számomra a TDK egy egyszerű szemináriumi dolgozatként indult, és nagyon jól esett, hogy leadása és a róla
szóló prezentáció megtartása után
Kundi Viktória tanárnő azt ajánlotta,
hogy vigyük el TDK-ra. Ezért a TDK elismerést, a kemény munkát, az elmélyedést, az izgalmat, a kihívást jelenti,
és azt, hogy kihozhattam magamból a
legjobbat. Kezembe fogni a kinyomtatott, lefűzött dolgozatot volt a legjobb
érzés az egész munka során. „
(Bosánszky Ivett, turizmus-vendéglátás szak, 4. évfolyamos hallgató)

Az elmúlt 11 esztendőben
324 hallgatónk vett részt a
házi Tudományis Diákköri
Konferenciákon.
2009-ben és 2010-ben öszszesen több mint 500, a KJF
oktatói által jegyzett publikáció látott napvilágot.

A kellemes környezetben, Gyopárosfürdő vonzáskörzetében fekvő, felújított épületben jelenleg tíz tanterem, két számítógépterem, két konferenciaterem és könyvtár áll az oktatás
rendelkezésére. Ugyanebben az épületben működik az apartman jellegű kollégium is. Az
Orosházi Oktatási Központban alapszakokon és felsőfokú szakképzéseken lehet tanulni.
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Székesfehérvári Oktatási Központ
– zöldövezetben, a Csónakázó-tó partján

Nyugat-Európában elterjedt az a képzési mód, amelynek lényege, hogy az idegenforgalmi képzés csak élő idegenforgalmi környezetben lehet igazán eredményes. Ezt a szemléletet szem előtt tartva
alakítottuk ki a Siófoki Oktatási Központot, ahol Magyarországon elsőként valósult meg a turisztikai környezet és az oktatás helyszínének egyesítése. Nemzetközi intézmények példáit adaptálva a város
legszebb helyén, a Balaton partján Európa egyik legvonzóbb turisztikai képzőhelye várja a hallgatókat ideális, élő idegenforgalmi környezetet kínálva tanulmányaikhoz. Az épületben található konyha, étterem és a nyári főszezonban tanszállodaként működtetett kollégium mind a végzős hallgatók kötelező szakmai gyakorlatának színtere is egyben.
A vízi turizmus keretében a Siófoki Oktatási Központ saját hajóin vitorlás tanfolyamokat szervez hajóvezetői vizsgáztatással,
és más, egyszerűbb vízi sportok technikájának elsajátítására is lehetőség van.

Főiskolánk központja a székesfehérvári campus, ahol zöldövezetben, a történelmi belvároshoz közel hat épületben tanulhatnak hallgatóink. A főiskola épületei a város szívétől
mindössze néhány perces sétával érhetők el. A főépület szomszédságában találhatók az
egyes intézeteknek, előadó- és tantermeknek helyet biztosító épületek, valamint a kollégium. A campus része a Kodolányi János Középiskolát befogadó épület is, valamint a Radnóti Miklós Kollégium. A nyolcemeletes, liftes épület szobái három főnek biztosítanak elhelyezést. Minden szobában van egyirányúsított vezetékes telefon és mosdó. A folyosó- KJF Kollégiuma (Petőfi sétány)
kon található a közös WC és zuhanyzó, valamint a mikrohullámú sütővel és hűtővel fel- A főiskola épületével egybeépült kollégium 100 férőhelyes és közvetlenül a Balaszerelt konyha.
ton partján található.

Budapesti Oktatási Központ
– a XIII. kerületben, kiváló megközelíthetõséggel

Budapesti képzéseink egy helyen, Angyalföldön, a Frangepán utcában zajlanak. Az épület
zárt parkolóval rendelkezik és tömegközlekedéssel remekül megközelíthető. Az oktatáson
kívül a hallgatók egy helyen intézhetik tanulmányi és adminisztrációs ügyeiket, és a felkészüléshez szükséges tankönyvek is megtalálhatók az épület könyvtárában és jegyzetboltjában. Mivel Budapesti Oktatási Központunkban levelezős hallgatók is tanulnak, baba- és
egészségügyi szobát alakítottunk ki, így a tanulni vágyó anyukák kulturált körülmények között tudják ellátni gyermekeiket. A kicsiket két pelenkázó és ágy, a nagyobb korosztályt kisasztalok, játékok, rajztáblák várják, míg az anyukák tanulnak. A folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően új étterem, klubhelyiség és új konditerem is várja a hallgatókat. Budapesten is van lehetőség kollégiumi elhelyezésre, Zuglóban, a Bercsényi Miklós Kollégiumban.

Kollégium
Az oktatási központ épületében, Gyopárosfürdőn 2004-ben került átadásra az apartman jellegű 51 férőhelyes kollégium. Tágas szobái kétágyasak, minden két szobához tartozik egy vizesblokk. A tantermek egy emelettel lejjebb találhatók.

Fürstenfeldi Oktatási Központ

A Kodolányi János Főiskola a magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként hozott létre oktatási központot Ausztriában, Fürstenfeldben. Székesfehérvártól 260, a magyar határtól 20 kilométerre, a stájer termálvidék szívében fekszik a hétezer fős osztrák város. Termálfővárosi címéhez méltóan itt, a zöld rétekbe ágyazva található Európa legnagyobb szabadtéri fürdője, mintegy 23 000 m2 területen. Az oktatási központ révén németül tudó hallgatóink minden szakról tanulmányaik egy részét Ausztriában, autentikus nyelvi környezetben folytathatják.

“Kodósnak lenni különleges érzés, mert
az iskola falain belül egyfajta baráti, meleg érzés fog el. Hallottam más iskolák
tanárairól, ismerõseim sokat meséltek,
de bevallom õszintén, sehol sem tapasztaltam a tanárok és diákok között hasonló viszonyt. Saját tanáraimról tudok
csak nyilatkozni, õket mindig örömmel
köszöntöm a folyosón járva. Az iskolai
rendezvények lehetõséget adnak, hogy
a felsõbb- és alsóbbéveseket is megismerjük, így újabb barátságokra tehetünk szert.”
(Kovács Kristóf,
Kodolányi János Középiskola)

Kollégium
Az egyemeletes oktatási központ épületének kollégiumi szárnyában a kétfős szobák 39 fő számára nyújtanak kényelmes életet. Az épületben minden szobához tartozik mosdó, és mindenhol korlátlan internethasználatra van lehetőség. A folyosókon mikrohullámú sütővel és hűtővel
felszerelt közös konyha várja a főzni vágyókat.

Kodolányi János Középiskola és Kollégium

Székesfehérvár egyik legfiatalabb középfokú oktatási intézménye 1997 óta kínál érettségi utáni közép-, illetve felsőfokú szakmákat a fiataloknak. Napjainkban mára az iskola elismert,
többprofilú intézménnyé vált, hiszen gimnáziumi képzést is kínál a zöldövezeti környezetben
található Kodolányi János Középiskola. A magas színvonalú oktatás feltételeit a jól képzett tanári kar mellett a kiemelkedő infrastrukturális lehetőségek biztosítják.
A pedagógiai programban az egyéni képességeket fejlesztő, tanulócentrikus oktató-nevelő
munka mellett kiemelt figyelmet fordítunk az Európai Unió hivatalos nyelveinek (angol, német,
francia) tanítására, hogy az iskolából kikerülők használható, magabiztos nyelvtudással rendelkezzenek. Az elmúlt években igen magas volt a felsőfokú intézményekbe felvett végzős tanulók aránya, ami bizonyítja a színvonalas szakmai munkát.
A székesfehérvári és környékbeli diákok számára kitűnő életpályamodellt kínál tehát a
Kodolányi János Középiskola, hiszen az intézményben továbbtanulók felsőfokú tanulmányaikat a Kodolányi János Főiskolán folytathatják.
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