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AKIK VAGYUNK
25 év, 25.000 diploma

A Kodolányi János Főiskolán jelenleg 3 felsőoktatási szakképzési 
szakon, 11 alapszakon, 3 mesterszakon, több tucat szakirányú to-
vábbképzési szakon és felnőttképzési  oktatási formában több mint 
3.000 diák tanul. 

Az elmúlt 25 tanévben 25.000 diplomát adtunk át hallgatóink-
nak, számos hazai és külföldi minőségdíj jelzi a legrégibb magán- 
intézmény, a Kodolányi János Főiskola elismertségét. Büszkék 
vagyunk arra, hogy egyedüli felsőoktatási intézményként kaptuk 
meg 2014-ben a Magyar Termék Nagydíjat és a Minőség-In-
nováció európai díjat, melyeket PIQ&Lead oktatási model-
lünkkel nyertünk el. Örömmel tölt el minket az is, hogy a HVG 
Diploma 2017-es független rangsorában intézményünk érte el a 
legjobb helyezést a magánfőiskolák, egyetemek között, így bátran 
elmondhatjuk, a Kodolányi a legjobb magánintézmény.

A kooperatív oktatási forma biztosítja azt, hogy a munkaadók 
igényeit be tudjuk építeni a képzési programba, a tananyag kidol-
gozása stratégiai partnercégeinkkel közösen történik, és az okta-
tásban is részt vesznek a cégek munkatársai. Hallgatóinkat emellett 
már az első félévtől kezdve projektfeladatokkal, szakmai gyakor-
latokkal készítjük fel a munka világára. Ennek köszönhetően a 
Kodolányin végzettek már a magas szintű elméleti képzés mellett 
gyakorlati tapasztalattal felvértezve kezdhetik meg karrierjük épí-
tését a diploma megszerzése után.

Modellünk sikerességét bizonyítja, hogy hallgatóink 43%-át szak-
mai gyakorlatuk helyszínén azonnal alkalmazzák, végzett hallgató-
ink 91%-a fél éven belül munkát kap. 

Szeretettel várjuk azokat, akik egy barátságos intézményben, él-
ményekkel teli diákévek alatt alapos elméleti és gyakorlati tudást 
magába foglaló, piacképes diplomát kívánnak megszerezni.

Dr. h.c. Szabó Péter PhD 
rektor

MI A KJF KOOPERATÍV KÉPZÉSE?
A kooperatív oktatási forma biztosítja azt, hogy a munkaadók igé-
nyeit be tudjuk építeni a képzési programba, a tananyag kidolgozása 
stratégiai partnercégeinkkel közösen történik, és az oktatásban is részt 
vesznek a cégek munkatársai, tehát a képzés elméleti és gyakorlati 
részét is a cégekkel, vállalatokkal együttműködésben alakítottuk 
ki. Kooperatív oktatási modellünkkel elnyertük a Magyar Termék 
Nagydíjat és a Minőség-Innováció európai díjat is.

MIT NYÚJT A KOOPERATÍV KÉPZÉS?
• a tanév a hagyományos képzésekhez hasonlóan szorgalmi idő-
szakból és vizsgaidőszakból áll, viszont nálunk a 15 hetes szorgalmi 
időszak 12 hetes intenzív elméleti és 3 hetes tematikus gyakorlati 
szakaszokra tagolódik, hallgatóink nem csak hagyományos órákon 
vesznek részt
• a tematikus hetek keretében nem órarend szerint és nem is feltét-
lenül az iskolában történik az oktatás

 a kooperatív héten oktatóink és céges partnereink irányításá-
val tipikus munkahelyekhez, a diplomaszerzés utáni élethez kap-
csolódó információkat és tapasztalatokat is szerezhetnek
 a nemzetközi héten részt vesznek külföldi hallgatóinkkal, 

oktatóinkkal közös programokon és idegen nyelvű előadásokon, 
gyakorlatokon
 a projekthét keretében tantárgyaikhoz kapcsolódó feladato-

kat oldanak meg kiscsoportos formában, oktatók irányításával, 
akár az iskola falain kívül is

• a diploma megszerzésekor alapos elméleti és gyakorlati tudással 
rendelkezel majd, aminek köszönhetően gyorsan el tudsz helyezkedni

MI AZ A DUÁLIS ALAPKÉPZÉS? 
A duális képzés során az elméleti képzéshez a főiskolán, míg a koope-
ratív képzésnél több gyakorlathoz együttműködő vállalati partne-
reinknél jutsz hozzá. Közel ugyanannyi időt töltesz el a vállalatnál, 
mint a felsőoktatási intézményben, és a teljes tanulmányi időre - 
hallgatói munkaszerződéssel - fizetést kapsz. Ez havonta a minimál-
bér legalább 60%-ának megfelelő összeg.

MIÉRT ÉRDEMES A DUÁLIS  
ALAPKÉPZÉST VÁLASZTANOD?
• mert a hallgatói munkaszerződésnek köszönhetően rendszeres 
jövedelemhez jutsz a képzés teljes időtartamára, amelyből finanszí-
rozni tudod a tandíjadat, megélhetési költségeidet
• mert a munkaerőpiacon az elhelyezkedési esélyeid megnöveked-
nek, könnyebb a karrierépítés, hiszen több év szakmai tapasztalat-
tal már nem számítasz pályakezdőnek
• mert diákmunka vállalása helyett olyan szakmai munkát végez-
hetsz, amellyel akár egyből a gyakorlat munkahelyén is elhelyezkedhetsz
• mert a képzési idő nem növekszik
• mert a duális képzés nem jár többletköltséggel, a tandíj változat-
lan, ugyanannyi, mint a normál alapszakon

DUÁLIS FORMÁBAN IS INDULÓ SZAKJAINK
• gazdálkodási és menedzsment
• emberi erőforrások
• szociális munka
• turizmus-vendéglátás



A KJF TÁMOGATÁSI 
RENDSZERE

• Kodolányi tanulmányi ösztöndíj 
Budapesten és Székesfehérváron nappali 
képzésre járó hallgatóinknak akár teljes tan-
díjmentességet is ad

• Orosháza város ösztöndíja a Békés me-
gyéből orosházi, nappali képzéseinre járók-
nak akár teljes tandíjmentességet biztosít

• tandíjkedvezményre lehet pályázni szo-
ciális helyzet alapján

• már a teljes tandíj 33%-ának befize-
tésével megkezdheted tanulmányaidat, 
a fennmaradó összeget két egyenlő részlet-
ben lehet később teljesíteni

• szociális helyzet alapján havi részletfi-
zetés is lehetséges 

• Kodolányi-díj a tudományos munká-
ban vagy a főiskola életében aktív diákoknak

• nálunk nincsenek rejtett költségek, 
főiskolánkon az extra, hallgatóink kényel-
mét és kikapcsolódását segítő szolgáltatáso-
kért nem kell fizetni
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AMIT BESZÁMÍTUNK

• korábbi tanulmányaidat, munkata-
pasztalatodat is beszámítjuk, így a tantár-
gyak egy része alól felmentést kaphatsz

• ha más intézményben tanulsz, de vál-
tanál, elfogadjuk a már elvégzett tantár-
gyaidat

• menet közben is könnyen válthatsz 
szakot, nem mennek kárba a letett vizs-
gák, megszerzett kreditek

• ha 2005 előtt érettségiztél, még a két-
szintű érettségi bevezetése előtt, az emelt 
szintű érettségit egy belső szakmai vizs-
gával kiválthatod, nem kell újra érettsé-
gizned

KÉT DIPLOMA EGY ÁRÁÉRT

Nálunk két BA szakot is elvégezhetsz 
plusz két félév alatt egy tandíjért, így 
két alapszakos diplomát is szerezhetsz. 
Ha valaki felvételt nyert egy alapszakra, 
két félévet egyszakosként tanul főisko-
lánkon, majd jelentkezik egy második 
szakra, melynek csakis azon tárgyait kell 
elvégeznie, amelyeket az első szakon 
még nem tanult. Ez általában a szakmai  
törzsmodul és specializáció tárgyait, va-
lamint a kötelező gyakorlatokat jelenti, 
vagyis az első szakon tanult kb. 40-80 kre-
ditnyi tárgyat a második szakba beszámít-
juk! Az egy tandíj azt jelenti, hogy a kö-
zös képzési szakasz végéig az első alapszak 
díját, ezt követően a második alapszakét 
fizeti majd a kétszakos hallgató. Más in-
tézményben szerzett diplomával is jelent-
kezhetsz, rövid képzési idő alatt megsze-
rezheted második alapszakos végzettséged.

AMIT NYÚJTUNK
KÖZÉPPONTBAN A HALLGATÓ
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DIÁKÉLET

A kodolányis élet nem ér véget a tanítás végén. Az Origó Hét, 
a gólyabál, a Kodolányi napok, a Kodó bulik, a Nemzetkö-
zi Hét, a sítábor, a szakestek, a művészeti csoportok, a hazai és 
külföldi kirándulások mind a lazítást, ismerkedést, kapcsolatépí-
tést szolgálják. Az aktív mozgásra vágyóknak lehetőségük nyílik 
asztaliteniszezni, futballozni, evezni, aerobikozni, teniszezni és 
kondicionáló jazztánccal, testépítéssel foglalkozni. Akik tánctu-
dásukat kívánják tökéletesíteni, azok számára ideális választás az 
elsősorban autentikus folklórral foglalkozó néptánccsoportunk, 
a Táncolkodó. Mindezeken túl alkalom nyílik bekapcsolódni kó-
rusunk és művészeti csoportjaink munkájába is (Szépíróműhely, 

Art Gallery, Színjátszókör, Prózafordítói Műhely).

MENTORPROGRAM

Minden elsős hallgatónk már a beiratkozástól kezdve részt vesz a 
mentorprogramban, ahol oktatóink, mint osztályfőnökök se-
gítik az új a diákokat eligazodni a főiskolai élet rejtelmeiben. A 
mentor személyes karriertanácsadó is, kapcsolatot teremt olyan 
munkahelyekkel, ahol a hallgatók a szakmai gyakorlat során meg-
mutathatják tudásukat.

NEMZETKÖZI KÖRNYEZET ITTHONI  
ÁRAKON

Hazai tandíjáért minden kodolányis tanulhat külföldön partne-
rintézményeinkben! A hazai felsőoktatási intézmények között 
kiemelkedően sikeres a Kodolányi János Főiskola nemzetközi 
programja. Széles körű, egész világra kiterjedő partnerkapcsola-
tainknak köszönhetően hallgatóink nemzetközi környezetben is 
tapasztalatot szerezhetnek. A világ 33 országában lévő több mint 
170 partnerségen keresztül hallgatóink résztanulmányokat foly-
tathatnak, vagy szakmai tanulmányutakon vehetnek részt. A kül-
földön eltöltött tanulmányokat, szakmai gyakorlatot beszámítjuk 
az itthoni képzésbe. A Kodolányi PIQ&Lead modellje keretében 
beérkezett és a feltételeknek megfelelt pályázatok 100%-a pozitív 
elbírálásban részesült. 2016-ban több mint 110 hallgatónk foly-
tatott külföldi tanulmányokat. Az Erasmus+ program keretein 
belül nemcsak kodolányis diákok tanulhatnak, végezhetik szakmai 
gyakorlatukat külföldön, hanem cserediákokat is fogadunk. A 130 
külföldi vendégoktató előadásainak, workshopjainak, az évente 
közel 220 külföldi hallgatóval megtartott közös óráknak köszön-
hetően szinte erőfeszítés nélkül csiszolódik a Kodolányin tanulók 
nyelvtudása.



FELSŐOKTATÁSI  
SZAKKÉPZÉSEK

260-280 pont között javasoljuk.

Gazdálkodási és menedzsment
	 Budapest: nappali, levelező 

	 Orosháza: nappali, levelező

Televíziós műsorkészítő
	 Budapest: nappali, levelező 

	 Orosháza: nappali, levelező

Turizmus-vendéglátás
	 Budapest: nappali, levelező 

	 Orosháza: nappali, levelező

ANGLISZTIKA

	 Budapest: nappali, levelező

Szakunkon a hagyományos bölcsészettudományi tárgyak mellett célzott kitekintést nyúj-
tunk az angolszász kultúrákra (angol, skót, ír, amerikai és kanadai), hallgatóinkat folya-
matosan visszük angol-amerikai, ír és kanadai vonatkozású rendezvényekre is.  Családias 
hangulatú tanszékünkön személyre szabott tanácsadással, konzultációkkal, mentorokkal 
segítjük tanulmányaidat. Külföldi vendégelőadókkal biztosítjuk itthon is a nemzetközi 
környezetet. Business English képzési modulunk bevezeti a hallgatókat az üzlet és a mun-
ka világába, gyakorlati képességeket nyújt, és segít elmélyülni az üzleti világ gondolatrend-
szerében. Szakunk a szakfordítás és a prózafordítás felé is utat nyit az arra érdeklődőknek 
(prózafordítói műhely, EU és gazdasági szakszövegek fordítása, a fordítás elmélete stb.).

Választható specializációk: British Studies, American Studies

ELŐADÓMŰVÉSZET

	 Székesfehérvár: nappali, levelező

Szakunkon a hazai zenei élet nemzetközileg is elismert szakembereitől tanulhatsz, 
akik már pedagógusként és előadóművészként is bizonyítottak. Végzett hallgatóink na-
gyon gyorsan bekerülnek a magyar zenei élet legismertebb szereplői közé, hozzánk 
jártak például a Mörk és a Blahalouisiana tagjai is. Székesfehérvári oktatási helyszínünkön 
próbatermek, gyakorlóhelyiségek, stúdió (lemezkészítési lehetőség), valamint hazai és 
külföldi koncertezési lehetőségek biztosítják a gyakorlati ismeretek elsajátítását és a ze-
nei karrier megalapozását. A hallgatói zenekaroknak, formációknak a tanszék fellépési 
lehetőségeket szervez, hogy a leendő művészek megfelelő színpadi rutint szerezhessenek. 
Pop, rock, etno és popkultúra menedzsment irányba is specializálódhatsz. Jazzénekes 
hallgatóink Szente Vajk vezetésével a musical világával is megismerkedhetnek. A szakra 
várunk, ha a magyar vagy a nemzetközi zenei világ szereplőjévé szeretnél válni, vagy zenei 
tanulmányaidat később mesterképzésben szeretnéd folytatni.

Választható specializációk: Jazzének (ezen belül musical ének és színészmesterség),  
Jazzhangszer (zongora, gitár, basszusgitár, szaxofon, trombita, harsona, dob)
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GYAKORLATORIENTÁLT, 
KOOPERATÍV, DUÁLIS

FINN-
ORSZÁG

NÉMET-
ORSZÁG

LITVÁNIA

LENGYEL-
ORSZÁG

CSEH-
ORSZÁG

SZLOVÁKIA

ROMÁNIA

BULGÁRIA

TÖRÖKORSZÁG

OLASZ-
ORSZÁG

FRANCIA-
ORSZÁG

SVÁJC

PORTUGÁLIA SPANYOL-
ORSZÁG

BELGIUM

HOLLANDIA

NORVÉGIA

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG

ÉSZT-
ORSZÁG

UKRAJNA

OROSZ-
ORSZÁG

KAZAHSZTÁN

JAPÁN



Minden cégnél szükség van olyan mun-
katársra, aki a kollégák toborzásáért, 
fejlesztéséért felelős, aki a munkatársi 
kapcsolatokat, a csapatmunkát, a szerve-
zeti hatékonyságot szervezi, menedzseli. 
Személyzeti vezető, tréner, HR-mun-
katárs, és még számos elnevezést talál-
hatsz azokra a munkakörökre, melyet 
szakunk elvégzése után betölthetsz. Kép-
zésünk gyakorlatorientált, hallgatóink 
már az első félévtől kezdődően csopor-
tos és partnerintézményeknél eltöltött 
egyéni, valamint több hetes (ún. „mély-
víz”) szakmai gyakorlatokon vesznek részt.  
Nálunk megismered a „personal mana-
gement” hazai és nemzetközi gyakorlatát, 

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
DUÁLIS FORMÁBAN IS!  

	 Budapest: nappali, levelező, távoktatás; Székesfehérvár: nappali, levelező, távoktatás; 
Orosháza: nappali, levelezős, távoktatás

Ha ez a szak érdekel, jelenleg 25 intézménybe adhatod be jelentkezési lapodat. A mi kép-
zésünk különlegessége abban rejlik, hogy az alapozó általános tárgyak, mint a menedzs-
ment, üzleti kommunikáció, pénzügyek, számvitel, marketing mellett elmélyült elméleti 
és gyakorlati ismereteket nyújtunk a gazdasági informatika, a marketingkommunikáció 
és a napjainkban egyre fontosabbá váló zöldgazdaság tudományterületén.  Ezek a terüle-
tek dinamikusan fejlődnek, hiány van képzett szakemberekből, így végzettségeddel köny-
nyen találsz majd munkát. A gazdasági életben aktívan tevékenykedő ismert és elismert 
szakemberektől is tanulhatsz, jól működő kapcsolatokat ápolunk a vállalati szektorral. 
Duális képzésünket több ismert nagyvállalattal közösen működtetjük mindhárom képzési 
helyszínünkön. Modulokra épülő képzési rendszerünk lehetővé teszi, hogy hallgatóink a 
gazdálkodási és menedzsment szak mellett, azzal párhuzamosan az emberi erőforrások vagy 
a turizmus-vendéglátás BA szakot is elvégezzék, így egy tandíjért plusz két félév alatt két 
újabb keresett menedzsment területen juthatsz diplomához, vagy akár egy félévvel hosz-
szabb képzés esetén szakközgazdász diplomát is szerezhetsz. Képzésünk sikerét jelzi, hogy 
a Heti Válaszban megjelent felmérés szerint végzett hallgatóink havi bruttó jövedelmük 
alapján második helyen állnak az országos rangsorban. 

Választható specializációk: Digital Economy, Marketing és kereskedelem, Zöldgazdaság

ezen belül a tanulás- és tehetségmenedzs-
mentet, a szervezetfejlesztés, a karri-
er-tanácsadás, a változásmenedzsment, a  
coaching legújabb módszereit, valamint a 
gyakorlati ismeretek egész sorát (pl. személy- 
ügyi és munkaügyi technikákat, kutatási 
és tesztelési módszereket, ügyfélkapcsolati 
menedzsmentet, HR támogató és önki-
szolgáló rendszereket, szervezeti kultúrát, 
üzleti etikát, társadalmi felelősségvállalás 
kérdéseit, iparági specifikumokat). A kép-
zés részeként kínált specializációkat csak 
nálunk tanulhatod. Szakunkon a bérügy-
viteli és emberi erőforrás (HR) területen 
piacvezető NEXON munkatársai is oktat-
nak, akik a szakma legújabb és legkorsze-

rűbb ismereteit közvetítik. A Nexon külső 
tanszékként segíti az emberi erőforrások 
alapszak képzési programjának folyamatos 
szakmai megújulását.  

Választható specializációk: 

Munkahelyi jól-lét és egészségfejlesztés, 
Vállalati Akadémia menedzsment,  
Munkaerő-közvetítés

EMBERI ERŐFORRÁSOK
DUÁLIS FORMÁBAN IS! 

	 Budapest: nappali, levelező; Székesfehérvár: nappali, levelező; Orosháza: nappali, levelező
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KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS  
MÉDIATUDOMÁNY

	 Budapest: nappali, levelező; Orosháza: levelező

Szakunk a legnagyobb hagyományokkal rendelkező 
kommunikációs képzés Magyarországon, hiszen a 
Kodolányi János Főiskola indította elsőként.  Magasan 
kvalifikált, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, 
a kommunikációban és a médiában sikeres oktatók, 
szaktekintélyek tanítanak nálunk. Országosan ismert 
stratégiai partnereinkkel együttműködésben nyújtunk 
professzionális képzést, céges partnereink dolgozóitól, ve-
zetőitől közvetlenül a munkaerőpiaci elvárásoknak meg-
felelő tudást szerezheted meg. Nálunk megtapasztalhatod 
a kiscsoportos oktatás előnyeit, közvetlen kapcsolatot 
alakíthatsz ki az oktatókkal, személyre szabott intenzív 
gyakorlati kurzusok során tanulhatsz. Már az első sze-
mesztertől kezdve, és a képzés során folyamatosan, saját 
televíziós műtermünkben, rádióstúdiónkban, online 
hírportálunk szerkesztőségében, kamerával, stúdi-
óban, szerkesztőségi körülmények között gyakorol-
hatsz olyan tanárok vezetésével, mint Dr. Máté Kriszti-
na, szerkesztő-műsorvezető. Megismerkedhetsz a rádiós, 
a televíziós műsorkészítés és az online újságírás, valamint 
a marketing és PR-kommunikáció gyakorlatával, vala-
mint a Kodolányisok Világa online hírportál szerkesztő-
ségében is szerezhetsz gyakorlati ismereteket. Jelentkezz 
hozzánk, ha a médiában akarsz dolgozni, napilapoknál, 
hetilapoknál, magazinoknál, internetes hírportáloknál, 
rádióknál, televízióknál szeretnél újságírói-szerkesztői 
munkát végezni, illetve a marketingkommunikáció-
ban, a PR szakmában, a reklámiparban szeretnél dol-
gozni, vagy vállalatok, intézmények kommunikációs 
igazgatásában szeretnél részt venni, esetleg szóvivőként  
akarsz elhelyezkedni.

Választható specializácók: 
Elektronikus médiumok, 
Online és print sajtó, In-
tegrált modern üzleti és in-
tézményi kommunikáció,  
Vizuális kommunikáció

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS

		Budapest: nappali, levelező, Székesfehérvár: nappali, levele-
ző, Orosháza: nappali, levelező

Gondold csak végig, mennyi fesztivál, koncert, kulturális ren-
dezvény közül választhatsz nap mint nap. Ezeket mind rendez-
vényszervezők, kultúraközvetítéssel, közösségi és kulturális 
menedzsmenttel foglalkozó szakemberek tervezik meg és irá-
nyítják. Az ehhez szükséges végzettséget a közösségszervezés sza-
kon (az andragógia szak utódszakján) szerezheted meg. Mindezek 
mellett a közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az 
ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, cégeknél, települése-
ken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közös-
ségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés 
különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányí-
tó, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát 
el, illetve saját vállalkozást is létre tud hozni. 

Hallgatóinkat a különböző intézményekben, szervezetekben, 
közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, 
valamint a felnőttképzés különböző területein tervező, szervező, 
értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök 
ellátására készítjük fel. Képzési programunk 7, tanúsítvánnyal 
elismerhető speciális ismeretkört is tartalmaz (Műkereskede-
lem, Impresszárió, Fesztivál és rendezvénymenedzsment, Kulturá-
lis turizmus, Médiamenedzsment, producer és mozgóképkultúra 
terjesztés,  Közgyűjteményi menedzsment, Sport és rekreáció).  
Stratégiai partnereink a képzésben a Magyar Nemzeti Múzeum, 
a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, a Művészetek Völ-
gye,  Sziget, Volt, Balaton Sound, Fezen, Nyeregszemle fesztiválok 
stb.). Hallgatóink vállalati, intézményi partnereinknél töltik 
gyakorlatukat, így az elméleti ismeretek magas szintű elsajátítása 
mellett szert tehetsz olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segí-
tenek a tanulmányaid utáni munkavállalásban és az eredményes 
szakmai karrier megalapozásában. 

Választható specializációk: Kulturális kö-
zösségszervezés, Ifjúsági közösségszervezés, 
Humánfejlesztés

BA

BA



NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK

		Budapest: nappali, levelező, távoktatás; Székesfehérvár: távoktatás

Képzésünk a hazai felsőoktatás egyik legrégebbi szakmai műhelye, immár másfél évtizede 
cserélik fel az iskolapadot sikeres végzettjeink kiemelkedő munkakörökre. Szakunk gya-
korlatorientált képzés, hallgatóink az első perctől kezdve elméleti tanulmányaik mellett 
szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módsze-
rek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz 
meg a hazai és nemzetközi intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, 
rendezvényeivel. Nemzetközi Szalon rendezvényeinkkel házhoz hozzuk a magyar és 
nemzetközi diplomáciai élet szereplőit. Nálunk már a tanulmányaid alatt szakmai kap-
csolatokra és gyakorlati ismeretekre tehetsz szert. A munkaerőpiac igényeinek megfe-
lelően hallgatóink nemcsak tanulnak, hanem különböző projektfeladatokkal és szakmai 
gyakorlatokkal tapasztalatokat szerezhetnek. A hazai felsőoktatásban csak mi kínáljuk a 
kül- és biztonságpolitikai specializációt. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink ré-
vén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra 
az ERASMUS+ program keretében

Választható specializációk: Kül- és biztonságpolitika, Külgazdasági menedzsment,  
Nemzetközi közpolitika

PEDAGÓGIA 

		Budapest: levelező

Szakunkon megszerezheted a gyerekekkel való foglalkozáshoz szük-
séges ismereteket, olyan felkészítést kapsz, amely által képes leszel 
az oktatási és képzési rendszert átlátni, magánbölcsődét, magánó-
vodát, sőt akár saját felnőttképzési intézményt is alapíthatsz, 
valamint alkalmassá válsz az iskolarendszerű és iskolarendszeren 
kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére, oktatási 
ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben alapszintű 
pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. A mun-
kaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak tanulnak 
a képzés során, hanem olyan szakmai portfólióra tesznek szert, 
amely projektfeladatokkal, céges gyakorlatokkal tapasztalato-
kat ad magasabb szintű munkakörökbe való bejutáshoz.  Várunk, 
ha szeretnél gyerekekkel, fiatalokkal 
vagy felnőttoktatással foglalkozni, eset-
leg szaktanári pályára készülsz, de még 
nem döntötted el, milyen szakterületen, 
vagy szakoktatóként dolgozol valamely 
szakképző intézményben, de még nincs 
pedagógiai végzettséged.

Választható specializációk: Nevelési asz-
szisztens, Interdiszciplináris informatika (e-technológia)

TÖRTÉNELEM

		Budapest: nappali, levelező, távoktatás

Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más terü-
letek is érdekelnek, a Kodolányi az ideális választás, hiszen ezt a 
szakot csak nálunk végezheted el távoktatási formában is. Hall-
gatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mel-
lett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A 
gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett 
kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai 
és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényei-
vel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Fejér Megyei 
Levéltár, Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóinté-
zet, Székesfehérvár) és múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum) mindennapjaival. Emellett a 
szakon különleges ismeretkörökbe ve-
zetjük be a hallgatókat: családfakutatás, 
történelmi hagyományőrzés, helytörté-
netírás is szerepel a speciális tantárgyak 
körében.

Választható specializációk: Digitá-
lis történetírás és közösségi média, 
Könyvtári menedzsment, Múzeumi 
gyűjteménykezelés

BA

BABA



SZOCIÁLIS MUNKA 
DUÁLIS FORMÁBAN IS!  
		Budapest: nappali, levelező, távoktatás; Székesfehérvár: nappali, levelező; Orosháza: nappali, levelező, távoktatás

Szakunkon az Echo Nonprofit Network munkatársai is oktatnak, 
akik a szociális szakma legújabb és legkorszerűbb ismereteit közve-
títik. Az Echo külső tanszékként segíti a szociális munka alapszak 
képzési programjának folyamatos szakmai megújulását. Az együtt-
működésnek köszönhetően a munkaerőpiaci humán szolgáltatá-
sokban, a civil információs munkában, a társadalmi vállalkozások 
és a szociális gazdaság fejlesztésében, valamint az ifjúsági munká-
ban szerzel jártasságot, így a diploma megszerzése után gyorsan el 
tudsz majd helyezkedni.

Választható specializációk: Általános 

érdekkörű gazdasági szolgáltatások, 

Általános érdekkörű szociális szolgál-

tatások, Fenntartható és befogadó tár-

sadalomfejlesztés, Interdiszciplináris 

informatika (egészség- és szociális informatika), Mentálhigié-

nés tanácsadás, Szociális és kreatív gazdaság. TÖRTÉ

Azok, akik az angol nyelvű képzést választják, külföldi hallga-
tókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra is 
szert tesznek a főiskolai évek alatt.

Választható specializációk:

Szálláshely menedzsment, Vendéglátás me-
nedzsment, Turisztikai termékfejlesztés és 
menedzsment

BA

A Kodolányi János Főiskola Szociális munka BA képzése a ha-
zai felsőoktatás egyik leginnovatívabb, gyakorlatorientált kép-
zései közé tartozik, mely a HVG Diploma 2017 rangsorában a 
11 intézmény közül a 3. helyen áll. A szakon családbarát, szak-
maközpontú, gyakorlatorientált oktatás folyik, így a hallga-
tók a szakmai gyakorlatot, továbbá a szakmai tárgyak egy részét 
a munkahelyükön, illetve különböző szakmai gyakorlóhelyeken 
teljesíthetik. Képzésünk szakmai programja az első évtől kezdve 
kötelező  gyakorlatokhoz kapcsolódik, tehát hallgatóink részt vesz-
nek civil szervezetek, iskolai szociális szolgáltatások, alapszolgál-
tatások és szakszolgáltatások tevékenységében. A képzést normál 
felvételi eljárásban duális formában is indítjuk, melynek során a 
48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók.  
A személyre szabott oktatást és gyakorlati képzést mentori tevé-
kenység támogatja. 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
DUÁLIS FORMÁBAN IS!  
ANGOL NYELVEN IS!  

		Budapest: nappali, levelező, távoktatás; Székesfehérvár: nappa-
li, levelező, távoktatás; Orosháza: nappali, levelező, távoktatás

A Kodolányin, mely Magyarország egyik legnagyobb múltú tu-
risztikai képzőhelye, elismert és tapasztalt szakemberektől tanul-
hatsz. Nálunk izgalmas, élményekkel teli órák keretében korsze-
rű, piacképes tudás birtokába juthatsz a turisztikai vállalkozások 
vezetéséről, gazdálkodásáról és üzleti folyamatainak irányításáról, 
menedzseléséről. Képzésünkön a nemzetközi turizmus aktuális 
trendjeit is megismered. Átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket 
szerezhetsz a turisztikai termékfejlesztés legdinamikusabban fejlődő 
területén, a gasztroturizmus, aktív turizmus, kreatív turizmus 
világába is belekóstolhatsz. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcso-
lataink révén egyedülálló lehetőségeket kapsz a külföldön való ta-
nulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program keretén 
belül. Várunk, ha szeretnéd megismerni a turizmus főbb jellemzőit 
és szeretnél például szállodában, utazásszervezésben, vendéglátás-
ban, légitársaságnál, konferencia- vagy rendezvényszervező cégnél 
dolgozni, ha kíváncsi vagy a világra és szívesen kipróbálnád maga-
dat külföldön, szeretsz utazni, emberekkel foglalkozni, ha dinami-
kus, változatos feladatokra vágysz és élvezed a szakmai kihívásokat. 

BA



NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK 

	 Budapest: nappali, levelező

Képzésünk személyiség- és feladatközpontú foglalkozások se-
gítségével készíti fel hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helyt-
állásra. A megszerzett tudás és gyakorlat alkalmassá tesz majd 
téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamata-
inak megértésére, előrejelzésére és elemzésére, ezáltal pedig vezető 
pozíciók betöltésére az állami és a nonprofit szektorban, a helyi 
önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó 
intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél.

Az elméleti tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot is 
végzel stratégiai partnereinknél. A mentori program ke-
retében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák el-
sajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében 
ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi intézmények, vala-
mint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. 
Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hall-
gatókat: alapos ismereteket szerzel a nemzetközi gazdasági kap-
csolatok, a regionális és civilizációs 
tanulmányok és általános diplomácia 
világáról. Kiterjedt nemzetközi part-
nerkapcsolataink révén egyedülálló 
lehetőségeket biztosítunk a külföldön 
való tanulásra és szakmai gyakorlatra az 
ERASMUS+ program keretében.

TURIZMUS MENEDZSMENT

	 Budapest: nappali, levelező

Képzésünk elvégzése után képes leszel a turizmus területén önálló 
és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátá-
sára helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten, mind 
turisztikai vállalkozásoknál, mind a turizmus állami, regionális vagy 
helyi tervezési és irányítási intézményrendszerében, mind pedig a 
nonprofit szférában működő turisztikai szervezeteknél. Ismerni 
fogod a turizmusszektor nemzetközi fejlődési trendjeit, képes 
leszel az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemlé-
letű tervezésre és megvalósításra  magas szintű menedzsment- 
ismereteidnek köszönhetően alkalmas leszel a turizmus különbö-
ző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A képzés 
alapvetően magyar nyelven folyik, de bizonyos szaktárgyakat ango-
lul fogsz tanulni, nemzetközileg is elismert oktatóktól. Várunk, 
ha a turizmus bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel 
szeretnél magas szinten foglalkozni, ha 
szereted az önálló, kreativitást és innovati-
vitást igénylő feladatmegoldást, illetve ha 
saját céget szeretnél alapítani, és azt sikere-
sen, szilárd elméleti alapokra és gyakorlati 
tapasztalatokra támaszkodva működtetni.

MA

MA RÉSZISMERETI KÉPZÉS  
DIPLOMÁSOKNAK

Ha valamilyen oknál fogva (például kevés pontszám, 
lemaradt dokumentumok) nem sikerülne mesterszakra 
felvételid, akkor is továbbtanulhatsz szeptembertől 
felvételi eljárás nélkül.

Diplomával rendelkezők számára A nemzeti felsőokta-
tásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és intézményünk 
Tanulmányi és vizsgaszabályzata biztosítja a részismereti 
képzési formát, így a felvételi eljárásban felvett mester-
szakos hallgatókkal együtt látogathatod majd az órákat, 
tanulhatsz önköltséges formában, melynek díja a mes-
terszak díjával azonos.

Amennyiben a következő két felvételi eljárás egyike során 
majd ismét beadod jelentkezésed az adott mesterszakra  
és sikerrel felvételizel, a részismereti tanulmányok során 
szerzett krediteket beszámítjuk, így  a  mesterszakosok-
kal együtt szerezheted meg diplomádat.



VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

	 Budapest: nappali, levelező

Képzésünkön nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, 
korszerű és magas színvonalon sajátíthatod el az elméleti és mód-
szertani ismeretanyagot, így képes leszel a gazdálkodó szervezetek 
tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak 
megoldására. A magas szintű vállalkozásfejlesztési, innovációel-
méleti és módszertani ismeretanyag, mesterszintű üzleti ismere-
tek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában 
alkalmas leszel a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző 
területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A nálunk  
tanultak segítenek abban, hogy saját vállalkozást hozz létre, azt 
korszerű menedzsmentismeretek alapján működtesd. Várunk, ha a 
gazdasági élet bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel 
szeretnél magas szinten foglalkozni, ha szereted az önálló, kreativi-
tást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, ha kíváncsi vagy a 
vállalkozások és szervezetek, valamint a nemzetgazdaság eredmé-
nyes működtetésének módszereire, a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatokban 
rejlő lehetőségek kihasználásának és a 
fenntartható fejlődés megvalósításának 
lehetőségeire. 

MA

SZAKIRÁNYÚ, FELNŐTTKÉPZÉS, 
NYELVOKTATÁS, NYELVVIZSGA
Ha van már diplomád, több tucat szakirányú továbbképzési 
szakunk közül választhatsz, például:

• Személyügyi üzleti szervező
• Turisztikai vállalkozás menedzsment 
• Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere
• Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények  
 szakembere
• Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító  
 (angol, német)
• Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács  
 (angol, német)

Tanfolyamaink segítségével olyan speciális ismereteket sajá-
títhatsz el, melyekkel versenyképessé válsz a munkaerőpiacon.

Nyelvtanfolyamainkon angol, német és spanyol nyelvet tanul-
hatsz alapfoktól felsőfokig, saját akkreditált nyelvvizsgáinkon 
pedig megszerezheted a diplomához szükséges bizonyítványt.

http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu

kedvezmény a
KJF felnőttképzési  
tanfolyamaiból!10%

KUPON

A kedvezményt egy személy egyszer használhatja fel, más  
akcióval nem vonható össze!
Felhasználható: 2018. június 30-ig
Az aktuális kínálatért keresse fel honlapunkat: 
http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/
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