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REKTORI KÖSZÖNTŐ
30 éves jubileumi tanév áll előttünk, és óriási tapasztalat mögöttünk, melynek az idei
évben különösen nagy hasznát vettük. Tudást és erőt tudtunk meríteni a múltból. A váratlan
világhelyzet is csak megerősített minket abban, hogy a folyamatos megújulásra való képesség
és a változások gyors követése ma már alapvető egy felsőoktatási intézmény, különösen egy
magánegyetem számára.
Az ünnep alkalmából Önöket szeretnénk megjutalmazni. 2021/22-ben rengeteg olyan
fejlesztésre készülünk, amivel a tanulást szeretnénk megkönnyíteni. Célunk, hogy a Kodolányi
egy nemzetközi szinten is jegyzett magánegyetem legyen.
Büszkék vagyunk arra, hogy oktatási módszerünket – a hazai felsőoktatásban egyedülálló
módon – több független szakmai díjjal is elismerték. A való életre és a céges
együttműködésekre épülő tanítási modellünkért idén ismét Innováció díjjal minősítették
egyetemünket. Leghitelesebben mégis a 33 ezer diplomásunk nyomán született eredmények
igazolnak minket. A volt kodolányisokból kétszer többen lettek sikeres vállalkozók, mint a hazai
felsőoktatás más intézményeinek átlaga, és a nálunk végzett hallgatók átlag felett sikeresek a
nemzetközi munkaerőpiacon is.
A díjak mellett elismerés számunkra az is, hogy az év elején az egyik legdinamikusabban fejlődő,
magyar tulajdonú nemzetközi cégcsoport, a Docler Holding látott befektetőként fantáziát az
intézményben, a korábbinál is nagyobb anyagi stabilitást adva a Kodolányi János Egyetemnek.
A rugalmasság az egyik legnagyobb érték. Előszeretettel jelentkeznek hozzánk a már dolgozó
diákok is, mert tudják, hogy itt gördülékenyen elvégezhetik tanulmányaikat munkájuk mellett
is. Az életszerűen kialakított oktatási formák nagy előnyt jelentenek a megyeszékhelyektől
távolabb vagy a külföldön élő magyar diákok számára is.
A távoktatás, a diákok támogatása a digitalizációs folyamatokban és a rugalmas személyes
jelenlét eddig is erősségünk volt. A pandémia miatt kialakult rendkívüli helyzet így egyáltalán
nem ért minket felkészületlenül. Jó érzéssel tölt el, hogy egy bizonytalan világban is
biztonságot és folytonosságot tudunk nyújtani tanulóink számára.
Meggyőződésem, hogy akkor hatékony a tudás elsajátítása, ha szeretünk tanulni. Mindig
arra törekedtünk, hogy hallgatóink szeressenek hozzánk járni, ezért partnerként tekintünk
tanítványainkra.
Dr. h.c. Szabó Péter PhD
rektor
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A személyes
találkozás helyett

KISFILMJEINKET!

REKTORI KÖSZÖNTŐ

MINDENBEN SEGÍTÜNK

Dr. h.c. Szabó Péter PhD – rektor

Dr. Bartha Adrienn – tanulmányi igazgató

https://youtu.be/d5jygM-3yNA

https://youtu.be/kavJrtsYYSc

30 ÉVES JUBILEUM

BÉKÉS MEGYEI EGYEDI LEHETŐSÉGEK

Dr. Vizi László Tamás – általános rektorhelyettes

Malatyinszki Szilárd – orosházi oktatási központjának igazgatója

https://youtu.be/IhswUu6IjdE
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NÉZD MEG

https://youtu.be/XIKA16xQKQE

EGYETEMÜNK SIKERE A TE JÖVŐD!

STRESSZMENTES TANULÁS – ÉLSPORTOLÓKNAK IS!

Berta Ákos – gazdasági rektorhelyettes

Butor Klára – mesteroktató, jól-léti kabinetvezető

https://youtu.be/V6nusUQeLI4

https://youtu.be/lyNkeilfB-k

SZAKOK ÉS NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK

TÉNYLEG JÓ ITT!

Dr. Szatmári Péter – tudományos és fejlesztési rektorhelyettes

Zilahy Emma egyetemi hallgató és Lusták Dániel, HÖK elnök

https://youtu.be/QaabF1rYGZQ

https://youtu.be/CUF9Ukmibs8

OKTATÁSI FORMÁK

TANULMÁNYOK FINANSZÍROZÁSA OKOSAN

Dr. Kovács László, oktatási rektorhelyettes

Márkus Attila – felsőoktatási szakértő előadása

https://youtu.be/lRCKMmZ3nxY

https://youtu.be/_BNKjJTaNIw
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MI A KODOLÁNYI
KOOPERATÍV KÉPZÉSE?

MIT NYÚJT A KOOPERATÍV
KÉPZÉS?
A tanév a hagyományos képzésekhez
hasonlóan szorgalmi időszakból és
vizsgaidőszakból áll, viszont nálunk a 13
hetes szorgalmi időszak 10 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 feltétlenül az iskolában
történik az oktatás. A kooperatív
héten oktatóink és céges partnereink
irányításával tipikus, munkahelyekhez, a
diplomaszerzés utáni élethez kapcsolódó
információkat és tapasztalatokat is
szerezhetnek hallgatóink. A nemzetközi
héten részt vesznek külföldi hallgatóinkkal,
oktatóinkkal közös programokon és
idegen nyelvű előadásokon, gyakorlatokon
a projekthét keretében tantárgyaikhoz
kapcsolódó feladatokat 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.
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A kooperatív oktatási forma biztosítja azt,
hogy a munkaadók igényeit 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.

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 egyetemünkön,
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, valamint a kötelező
gyakorlatokat jelenti, vagyis az első szakon
tanult kb. 40-80 kreditnyi tárgyat a második
szakba beszámítjuk!
Az egy tandíj azt jelenti, hogy amennyiben
mintatanterv szerint haladsz, a közös
képzési szakasz végéig az első alapszak
díját, ezt követően a második alapszakét
fizeti majd a kétszakos hallgató. Más
intézményben szerzett diplomával is
jelentkezhetsz, rövidebb képzési idővel
megszerezheted második alapszakos
végzettséged.

NEMZETKÖZI
KÖRNYEZET, ANGOL
NYELVŰ KÉPZÉSEK
ITTHONI ÁRAKON
A hazai felsőoktatási intézmények
között kiemelkedően sikeres a
Kodolányi János Egyetem nemzetközi
programja. Az elmúlt években több
mint 300 hallgatónk folytatott EU-s
ösztöndíjjal külföldi tanulmányokat
vagy vett részt szakmai gyakorlaton.
Köszönhetően sikeres pályázati
tevékenységünknek minden érdeklődő
hallgatót támogatni tudunk, aki
külföldön szeretne tapasztalatokat
szerezni, kapcsolatokat építeni
vagy más kultúrákkal ismerkedni.
Ugyanakkor a nemzetközi környezet
budapesti kampuszunkban is
biztosított. Félévente a világ 20
különböző országából érkező
hallgatóval tanul együtt az a magyar
hallgató, aki a KJE angol nyelvű
bachelor vagy master programjainak
valamelyikére jár. Angol nyelvű
képzéseink a legmodernebb trendek és
ismeretek bemutatása révén nemcsak
a szakmai ismeretek és a nyelvtudás
elmélyítésére nyújtanak lehetőséget,
hanem olyan team- és projektmunkára
is, ahol különböző kultúrákból érkező
fiatalok ismerik meg egymást és
dolgoznak együtt. Az idegen nyelvű
szakokon tanulás azt is jelenti, hogy
az angol nyelv magas szintű és aktív
használata miatt a hallgatónak nem
kell a diploma megszerzéséhez további
nyelvekből nyelvvizsgát tennie.

MIÉRT TANULJ
A KODOLÁNYIN?
AZ ÓRÁK UTÁN
A kodolányis élet nem ér véget a tanítás
végén. Az Origó Hét, a gólyabál, a Kodolányi
napok, a Kodó bulik, a sítábor, a szakestek,
a művészeti csoportok, a hazai és külföldi
kirándulások mind a lazítást, ismerkedést,
kapcsolatépítést szolgálják. Minden elsős
hallgatónk részt vesz a mentorprogramban,
ahol oktatók segítik az új diákokat eligazodni az
egyetemi élet rejtelmeiben. Az aktív mozgásra
vágyóknak lehetőségük nyílik asztaliteniszezni,
futballozni, evezni, aerobikozni, teniszezni
és kondicionáló jazztánccal, testépítéssel
foglalkozni és különböző teqsportokat
tanulni, mint: teqball, teqpong, teqvoly,
qatch, teqis, Akik tánctudásukat kívánják
tökéletesíteni, azok számára ideális választás
az elsősorban autentikus folklórral foglalkozó
néptánccsoportunk, a Táncolkodó. Mindezeken
túl alkalom nyílik bekapcsolódni művészeti
csoportjaink munkájába is (Szépíróműhely, Art
Gallery, Prózafordítói Műhely).
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AMIT BESZÁMÍTUNK

3 HELYSZÍN KÖZÜL
IS VÁLASZTHATSZ

KÉPZÉSEINK

•

korábbi tanulmányaidat, munkatapasztalatodat is beszámítjuk, így a tantárgyak egy
része alól felmentést kaphatsz

•

ha más intézményben tanulsz, de váltanál, elfogadjuk a már elvégzett tantárgyaidat

•

menet közben is könnyen válthatsz szakot, nem mennek kárba a letett vizsgák,
megszerzett kreditek

Gazdálkodási és menedzsment

ha 2005 előtt érettségiztél, még a kétszintű érettségi bevezetése előtt, az emelt
szintű érettségit felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával kiválthatod, nem kell újra
érettségizned

Turizmus-vendéglátás

•

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK
Televíziós műsorkészítő

ALAPKÉPZÉSEK

MENTORPROGRAM
Minden elsős hallgatónk már a beiratkozástól kezdve részt vesz a mentorprogramban,
ahol oktatóink, mint osztályfőnökök segítik az új diákokat eligazodni az egyetemi
élet rejtelmeiben. A mentor személyes karriertanácsadó is, kapcsolatot teremt olyan
munkahelyekkel, ahol a hallgatók a szakmai gyakorlat során megmutathatják tudásukat.

BUDAPEST

Anglisztika

SZÉKESFEHÉRVÁR

Emberi erőforrások (duális formában is)

OROSHÁZA

Előadóművészet

Gazdálkodási és menedzsment
(angol nyelven is, duális formában is)
Kommunikáció- és médiatudomány
Közösségszervezés
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven is)
Pedagógia

TÁMOGATÁSI RENDSZERÜNK

Szociális munka (duális formában is)
Történelem

•

Kodolányi ösztöndíj a Békés megyéből orosházi, nappali
képzéseinkre járóknak akár teljes tandíjmentességet biztosít

•

tandíjkedvezményre lehet pályázni szociális helyzet alapján

Üzemmérnök-informatikus

•

már a teljes tandíj 33%-ának befizetésével megkezdheted
tanulmányaidat, a fennmaradó összeget két egyenlő részletben
lehet később teljesíteni

MESTERKÉPZÉSEK

•

szociális helyzet alapján havi részletfizetés is lehetséges

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven is)

•

Kodolányi-díj a tudományos munkában vagy az egyetemi
életében aktív diákoknak

Turizmus menedzsment (angol nyelven is)

•
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Turizmus-vendéglátás
(angol nyelven is, duális formában is)

Vállalkozásfejlesztés (angol nyelven is)

nálunk nincsenek rejtett költségek, egyetemünkön az extra,
hallgatóink kényelmét és kikapcsolódását segítő szolgáltatásokért
nem kell fizetni.
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MI AZ A DUÁLIS ALAPKÉPZÉS?
A duális képzés során az elméleti képzéshez az egyetemen, míg a kooperatív
képzésnél több gyakorlathoz együttműködő vállalati partnereinknél 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 minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összeg.

MIÉRT ÉRDEMES A DUÁLIS ALAPKÉPZÉST VÁLASZTANOD?
...mert a hallgatói munkaszerződésnek köszönhetően rendszeres jövedelemhez jutsz a
képzés teljes időtartamára, amelyből finanszírozni tudod a tandíjadat, megélhetésedet
...mert a munkaerőpiacon az elhelyezkedési esélyeid megnövekednek, könnyebb a
karrierépítés, hiszen több év szakmai tapasztalattal már nem számítasz pályakezdőnek
...mert diákmunka vállalása helyett olyan szakmai munkát végezhetsz, amellyel akár egyből
a gyakorlat munkahelyén is elhelyezkedhetsz mert a képzési idő nem növekszik
...mert a duális képzés nem jár többletköltséggel, a tandíj változatlan, ugyanannyi, mint a
normál alapszakon

ANGOL NYELVEN
INDULÓ SZAKJAINK
ALAPKÉPZÉSEK
Nemzetközi tanulmányok l International Relations BA
Turizmus-vendéglátás l Tourism & Catering BSc
Gazdálkodási és menedzsment l Business Administration & Management BSc

MESTERKÉPZÉSEK
Vállalkozásfejlesztés l Business Development MSc
Nemzetközi tanulmányok l International Relations MA
Turizmus menedzsment l Tourism Management MSc
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SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS,
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 sportrendezvény szakembere
• Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol, német)
• Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (angol, német)
• Pedagógus szakvizsga
• Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
• Tanfolyamaink segítségével olyan speciális ismereteket sajátíthatsz el, melyekkel
versenyképessé válsz a munkaerőpiacon.
• Nyelvtanfolyamainkon angol és német nyelvet tanulhatsz alapfoktól felsőfokig,
saját akkreditált nyelvvizsgáinkon pedig megszerezheted a diplomához szükséges
bizonyítványt.
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ELŐADÓMŰVÉSZET TANSZÉK (ALAPSZAK)

Schoblocher Barbara
Blahalouisiana együttes – énekes

Mennyire csatolt be téged az egyetem a zenei szakma világába?
Nagyon is. A Kodolányi kiváló közeg volt ahhoz, hogy megismerjek zenésztársakat, akiken
keresztül aztán még több szakmai kapcsolatra tudtam szert tenni. A magas szintű zenei
képzés mellett nagyon fontos, hogy az egyetemen egy olyan kapcsolati tőkét kaptam,
amivel be tudtam kerülni a zenei körforgásba. Pély Barna, az egyik főtárgy tanárom például
nagyon sokat segített ebben, de a mai aktív fiatal zenészek közül is sok mindenkivel a
Kodolányin ismerkedtem meg. Innen indult például a Mörk zenekar is.
Kaptál fellépési lehetőségeket is tanulmányaid alatt?
Igen. Akkoriban minden kedden volt Kodolányi Open Stage, ami egy kis koncerttel
egybekötött jam session volt, amin bárki részt vehetett a tanszékről. Mivel nekem
az egyetemmel párhuzamosan indult el a zenekarom, mi már tanulmányaink végére
mondhatni aktívak lettünk. Sok kezdeti ajánlást és segítséget kaptunk az iskola tanáraitól.
Mits Gergő tanszékvezető által játszottunk először egy Székesfehérvári rendezvényen a
még nagyon kezdetleges Blahalouisianával, de a tavaly előtti jazz-napokra is ő ajánlott be
minket.
Az a legjobb ebben, hogy egy olyan közegben tanulhattunk, ahol bármikor lehetett szakmai
tanácsot, segítséget kérni, és ha bármikor szükségem van jó zenészre egy projekthez,
általában először a volt diáktársaimat kezdem el felhívni. Nem mindenkinek lett saját
zenekara, viszont a legtöbbjük profi session zenész lett.
Mire emlékszel a legszívesebben vissza a Kodolányin töltött évekből?
Két főtárgy tanáromra (Mikecz Kornél klasszikus hangképzés és Pély Barna jazz-ének), mert
maximálisan rugalmasan álltak az ének tanulásomhoz. Hagyták, hogy rátaláljak a saját
hangomra, a saját stílusomra, és annak a kibontakoztatásában támogattak egész végig;
amellett, hogy persze a követelményeknek is eleget tegyek.
A legszebb emlékeim a zenekaromhoz kötődnek, hiszen számomra az összefonódott
az egyetemmel. Rögtön a második ott töltött héten a kollégium nyolcadik emeletének
folyosóján Jancsó Gábor mellém ült, elkezdtünk beszélgetni. Elmesélte, hogy van
egy zenekara, ahova énekest keresnek; nekem pedig fogalmam sem volt arról, hogy
mit szeretnék, de éreztem, hogy ez jó lesz. Este már a próbákról egyeztettünk és
tulajdonképpen a következő héten, azaz 2011 őszén megalakult a Blahalouisiana. Később
csatlakozott Pénzes Máté is a billentyűs posztra, aki szintén velünk járt a szakra. Persze
nem mindenki akkora mázlista, hogy ilyen könnyen belebotlik azokba az emberekbe,
akikkel aztán ilyen szoros zenei szövetséget köt; de a Kodolányiban az volt a legjobb, hogy
sosem éreztem iskolának, egy olyan közvetlen alkotói közeg volt, ahová szerettem tartozni,
még akkor is, ha nem én voltam a legpedánsabb diák.
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TÖRTÉNELEM TANSZÉK
(ALAPSZAK)

Bottyán
Tímea
Tower of London –
retail team leader

Mivel foglalkozol pontosan?
Én vagyok a felelős a Tower of London több boltjának - többek között a cég
legforgalmasabb boltjának - a működtetéséért, de a napi rutinmunka mellett (rendelések,
leltár… stb.) rendezvényeket szervezek és tréningeket tartok menedzser kollégáimnak.
Legutóbb például könyvbemutatót szerveztünk Alison Weir világhírű írónővel, akinek
könyvei magyar nyelven is elérhetőek.
Írtam egy könyvet Rebel Leader címen, amihez a főnökeim adták az ihletet. Nagyon nagy
elismerés volt számomra, hogy azt mondták, hogy bárcsak az összes menedzserük olyan
hozzáállással dolgozna, mint én. Beválasztottak a cég legjobb menedzserei közé a Leading
Edge nevű projektbe, melynek az volt a célja, hogy emelkedjen a munkájuk színvonala. Úgy
gondoltam, szívesen megosztom másokkal is, ahogy én látom ezt. Könyvemben arról írok,
hogyan tud egy vezető jó közeget teremteni; olyan eszközöket és módszereket szeretnék
adni mások kezébe, amelyek működnek a valóságban.
Szeretem a munkámat, mert itt tényleg az számít, hogy mit tudsz és hogyan viselkedsz.
Fiatal, magyar lányként, teli tetoválásokkal is magas pozícióba kerültem, pedig mindössze
hat éve vagyok a Tower of London-nál. Ez előtt egy nemzetközileg is ismert cégnél
voltam bolti menedzserként, ahol a bolttal kapcsolatos minden teendő és döntés az én
kezemben volt. Keményen dolgozom, de jó életem van, és azzal a tudattal élhetek, hogy
ezt önmagamnak köszönhetem.
Miért a választottad Londonból is a Kodolányit második diplomádhoz?
Angliában egyrészt nagyon drágák az iskolák, másrészt egyáltalán nem olyan átfogó a
történelem oktatás. Nem tanulnak latint és csak a modern kori történelmet veszik, ami
szerintem kevés ahhoz, hogy a folyamatokat és az összefüggéseket is átlássák. Korábban
andragógia szakon végeztem a Kodolányin, ezért megnéztem, hogy itt milyen lehetőségek
vannak. Sokat dolgozom egy felelősségteljes pozícióban, ezért a távoktatás rugalmassága
számomra alapvető. Szerencsére itt sok online óra este volt, és még a vizsgák
időpontjainak a kialakításában is teljes mértékben figyelembe vették, hogy én maximum fél
évente egyszer tudok kivenni szabadságot és hazautazni a tanulmányaim miatt.
Mi tetszett a legjobban az egyetem történelem szakján?
Az, hogy az oktatók nem csupán tényeket akartak átadni, hanem megadták a lehetőséget,
hogy magamtól fedezzem fel a történelmet. Miután elolvastunk egy könyvet, mindig
megkérdezték a véleményünket. A szakdolgozatomat, is olyan témából írhattam, ami
kifejezetten érdekelt engem (Yeoman Warderek története). Ebből az írásból meg is jelent
egy részlet az egyetem 2020-as Művelődés- és neveléstörténeti folyóiratában.
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TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS TANSZÉK (ALAPSZAK)

Hámori Tibor
Gerbeaud – head barista

Mesélnél jelenlegi pozíciódról és a légkörről, ami körülvesz?
Jelenleg a Gerbeaud vezető baristája vagyok, előtte 7 évig az Espresso Embassy-nak
voltam az egyik baristája és vezetője. Az italok minőségéért és készítéséért vagyok felelős.
A Gerbeaud a mai napig egy családi vállalkozás. Ugyan közel 200 alkalmazottja volt a
cégnek, mégis olyan, mint egy nagy család. Van olyan kollégám például, aki már 3 évtizede
alkalmazott itt. Ez fontos számomra, mert az egyetemen is alap volt a barátságos,
egymást támogató hangulat, és már ott megfogalmazódott bennem az, hogy ilyen
légkörben szeretnék dolgozni a későbbiekben. A Gerbeaud-ban szerencsére megtaláltam a
számításaimat, hosszú távra tervezek.
Mi az, amit a Kodolányin tanultál és sokszor előjön a munkád során?
Alapvetően a látásmód, a közgazdász látásmód az, amit az egyetemen sajátítottam el,
és minden nap, minden egyes munkafolyamatban – egy új ital összeállításánál, vagy
az árkalkulációnál… – jelen van. Ennek köszönhetően nem csak egyszerűen azt nézem,
hogy jó legyen a termék. Ennél magasabb szinten van rálátásom, vezetői szemlélettel
tudom végezni a feladatomat. Azt nézem, hogy a cégnek és a vendégnek is jó legyen, és
gazdaságilag is működjön, tehát a ’win-win’ szituációt igyekszem megteremteni a munkám
során. Ami szerintem nagyon fontos, az a hierarchikus kapcsolata ezeknek. Első a vendég,
az ő élménye, amit kap, utána az, hogy ezt kiváló minőségben, a nívónknak megfelelően
teljesítsük, és végül annak a kidolgozása, hogy mindez a cég számára gazdaságilag hasznos
legyen.
Mi volt a legjobb, esetleg a legnehezebb egyetemi éveid alatt számodra?
Legnehezebb a gazdasági matematika és ennek összes velejárója volt, ami szervesen
kapcsolódik a pénzügy és számvitelhez. Az idő azért igazolta ezeket a tárgyakat is, hiszen
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az ember sikeresen boldoguljon a vendéglátásban.
A leginkább inspirálóak pedig egyértelműen a tanáraim voltak: Dr. Rátz Tamara, Várvizi
Péter, Vomberg Frigyes, Meszes István vagy Dr. Füreder Balázs... Mindegyikük segített
abban, hogy kialakuljon az a látásmódom, amivel sikeressé tudtam válni a szakmámban.
A minőséghez, a munkához való hozzáállásom alapjait tőlük kaptam. Mindemellett olyan
gyakorlati tanácsokkal indítottak el a pályámon, amelyek azóta is visszaköszönnek a
munkámban.
Leginkább a precizitást, és a minőségorientált munkavégzést sajátítottam el oktatóimtól.
Dr. Rátz Tamara magas színvonalú prezentációi; felszolgálás mesterfokon – a több
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező – Meszes Istvántól. Ugyanígy meg kell
említenem Vomberg Frigyes és Várvizi Péter ételkészítés gyakorlati óráit... Itt tanultam meg
azt is, hogy az alapanyagokat tisztelni kell, és azok minden részét hasznosítani.
A kodolányis oktatók minden területen arra inspiráltak minket, hogy a lehető legtöbbet
hozzuk ki magunkból.
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ALAPKÉPZÉSEK
Anglisztika
Előadóművészet
Emberi erőforrások
(duális formában is)
Gazdálkodási és menedzsment
(angol nyelven is, duális formában is)
Kommunikáció- és médiatudomány
Közösségszervezés
Nemzetközi tanulmányok
(angol nyelven is)
Pedagógia
Szociális munka (duális formában is)
Történelem
Turizmus-vendéglátás
(angol nyelven is, duális formában is)
Üzemmérnök-informatikus

18

19

Az én példám is azt mutatja, hogy ha az ember
elhivatottan foglalkozik azzal, amit szeret, azért
előbb-utóbb megkaphatja a szakmai és anyagi
elismerést. Úgy gondolom, hogy a Kodolányi János
Egyetem anglisztika szakja tökéletes választás akkor
is, ha a jelentkező előtt még nem rajzolódott ki a
pontos irányvonal, mert az itt szerezhető szakmai
végzettséggel számtalan irányban el lehet indulni,
és nagy előnye a sok más, hasonló intézménnyel
szemben, hogy olyan használható szakmai tudást ad,
amely nem csak a nyelvi képességekre terjed ki.

Barbara az egyetem anglisztika
szakján ismerte meg a párját,
Káli-Rozmis Károlyt (zenei újságíró
– média munkatárs), akivel boldog
házasságban élnek hét éve.

KÁLI-ROZMIS BARBARA
Erzsébet királyné kutató, előadó

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN

ANGLISZTIKA
Szakunkon a hagyományos bölcsészet
tudományi tárgyak mellett célzott kitekintést
nyújtunk az angolszász kultúrákra (angol,
skót, ír, amerikai és kanadai), hallgatóinkat
folyamatosan 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 munka világába, gyakorlati
képességeket nyújt, és segít elmélyülni az
üzleti világ gondolatrendszerében. Szakunk a
szakfordítás és a prózafordítás felé is utat
nyit az arra érdeklődőknek (prózafordítói
műhely, EU és gazdasági szakszövegek
fordítása stb.).

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
British Studies
A brit angol nyelvet szóban és írásban,
elméletben és gyakorlatban is magas
szinten sajátíthatod el. Behatóan
ismerheted meg az Egyesült Királyság
és Írország irodalmát, történelmét,
kultúráját, valamint társadalmi,
gazdasági és környezeti helyzetét és
problémáit.
American Studies
Az amerikai angol nyelvet szóban és
írásban, elméletben és gyakorlatban
is magas szinten sajátíthatod el.
Behatóan ismerheted meg az
Egyesült Államok és Kanada irodalmát,
történelmét, kultúráját, valamint
társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét és problémáit.

Az anglisztika szakon végzett hallgatók elhelyezkedésének lehetősége
rendkívül bőséges, mivel mind a közalkalmazotti és nonprofit szférában, mind
a multinacionális cégeknél és a hazai nagyvállalatoknál találhatnak állást (a
munkaerőpiac szinte minden területén képesek elhelyezkedni: irodai adminisztráció,
HR, gazdasági, informatikai adminisztráció, tanár, tolmács, fordító, kulturális
szervező, manager). Az elhelyezkedést az is segíti, hogy az európai 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 önállóan kutatni, gondolkodni, széleslátókörűen tevékenykedni és
hatékonyan együttműködni az anglisztika területéhez kapcsolódó hazai és
nemzetközi kulturális közösségekkel. A szakot elvégző hallgatóink tájékozottak az
angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői
és adatai körében. Emellett képesek összefüggéseiben értelmezni az anglisztika
szakhoz kapcsolódó munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat és
előírásokat.

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Kötelező emelt szintű angol mellett a
francia, latin, magyar nyelv és irodalom,
német, olasz, orosz, spanyol vagy
történelem tárgyak közül egy választandó.
KÉPZÉSI SZINT

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező
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MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Anglisztika alapszakos bölcsész
(Választott specializáció
megjelölésével)
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

262 000

Ft/félév

6 félév

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

262 000

Ft/félév

6 félév
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A Blahalouisiana hazánk egyik kedvenc
fesztiválzenekara, sok más szakmai elismerés
mellett tavaly Artisjus-díjjal méltatták
munkásságukat. Olyan világsztárok előzenekara
voltak, mint például a Morcheeba.

Az egyetemi évek alatt ismertem meg Jancsó
Gábort és Pénzes Mátét, akikkel azóta együtt
zenélünk a Blahalouisianában. Mellettük nagyon sok
más tehetséges zenésztárssal is itt találkoztam
először, velük azóta is aktív baráti kapcsolatot
ápolunk. Szakmailag a Kodolányi elindított egy
úton – amin persze folyamatosan fejlődni kell – de
zeneileg és emberileg is biztos alapot kaptam ehhez.
Nagyon hálás vagyok a tanáraimnak mindezért.
Schoblocher Barbara
Blahalouisiana énekesnője

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK

ELŐADÓMŰVÉSZET
Szakunkon a hazai zenei élet nemzetközileg
is elismert szakembereitől tanulhatsz, akik
már pedagógusként és előadóművészként is
bizonyítottak. Végzett hallgatóink nagyon gyorsan
bekerülnek a magyar zenei élet legismertebb
szereplői közé, hozzánk jártak például a Mörk és a
Blahalouisiana, valamint a Nene zenekar tagjai is.
Székesfehérvári oktatási helyszínünkön próbatermek,
gyakorlóhelyiségek, stúdió (lemezkészítési
lehetőség), valamint hazai és külföldi koncertezési
lehetőségek biztosítják a gyakorlati ismeretek
elsajátítását és a zenei 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.
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Jazzének
Jazzhangszer
(zongora, gitár, basszusgitár,
szaxofon, trombita, harsona, dob)
„Arra törekszünk, hogy a
határozott elképzeléssel
rendelkező hallgatók
gazdagodhassanak a számukra
érdekes szakterületen belül, az
útkeresők 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
szintű szakmai tudás, azaz a
felszabadult előadásmód és a
professzionalizmus fogalmai egy
tőről fakadjanak."
Mits Gergely,
Művészeti Tanszék vezető

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY
Középszintű érettségi két
tantárgyból, valamint alkalmassági
vizsga és főtárgy gyakorlati vizsga.

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
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.

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Jazzének előadóművész,
Jazzhangszer előadóművész
(a hangszertípus megjelölésével)

ÉRDEKESSÉGEK
AZ ELŐADÓMŰVÉSZET
SZAKRÓL
A 2010-es Megasztár szakmai
partnere a KJE Művészeti
Tanszéke volt, 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
művész-tanárai is, pl. Baló István,
Mits Gergely vagy Szendőfi Péter.

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

590 000

Ft/félév

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

Székesfehérvár | nappali, levelező

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

490 000

Ft/félév

6 félév
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A duális képzés fajtát azért választottam,
hogy biztosan olyan környezetben dolgozhassak,
amelyen keresztül tapasztalatot szerezhetek
a jövőbeli szakmámhoz. Természetesen a Nexon,
a cég, amelyhez csatlakoztam, rugalmasan kezelt
mindent, és személyre szabott órarenddel segítette
tanulmányaimat. Mindenkinek, akinek lehetősége van,
csak ajánlani tudom ezt a képzési formát a Kodolányin!

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

HORVÁTH DÁVID
Kodolányi János Egyetem, hallgató,
a duális képzés keretében a Nexon cégnél dolgozott

EMBERI
ERŐFORRÁSOK

DUÁLIS
FORMÁBAN IS!

Minden cégnél szükség van olyan munkatársra, aki a kollégák toborzásáért, fejlesztéséért
felelős, aki a munkatársi kapcsolatokat, a csapatmunkát, a szervezeti hatékonyságot
szervezi, menedzseli. Személyzeti vezető, tréner, HR-munkatárs, és még számos elnevezést
találhatsz azokra a munkakörökre, melyet szakunk elvégzése után betölthetsz. Képzésünk
gyakorlatorientált, hallgatóink már az első félévtől kezdődően kapcsolatba kerülnek a
vállalati szektorral, és a 7. félévben egyéni szakmai gyakorlatokon vesznek részt. Nálunk
megismered a „personal management" hazai és nemzetközi gyakorlatát, ezen belül
a tanulás- és tehetségmenedzsmentet, a szervezetfejlesztés, a karrier-tanácsadás, a
változásmenedzsment, a coaching legújabb módszereit, valamint a gyakorlati ismeretek
egész sorát (pl. személyügyi és munkaügyi technikákat, kutatási és tesztelési módszereket,

Két tárgy választása kötelező
a következők közül: gazdasági
ismeretek vagy matematika vagy
történelem vagy informatika vagy
földrajz vagy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy vagy egy
idegen nyelv vagy szakmai
előkészítő tárgy.
Ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy: informatika
ismeretek, kereskedelem ismeretek,
közgazdaság ismeretek, turisztika
ismeretek, ügyvitel ismeretek,
vendéglátóipar ismeretek.
Választható nyelvek: angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol.
Szakmai előkészítő tárgy:
informatikai ismeretek, kereskedelmi
ismeretek, közgazdasági ismeretek,
turisztikai ismeretek, ügyvitel
ismeretek, vendéglátóipari
ismeretek, idegennyelvű ügyviteli
ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek,
kereskedelmi és marketing
alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (elméleti
gazdaságtan), közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan),
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek.

ügyfélkapcsolati menedzsmentet, HR támogató és önkiszolgáló rendszereket, szervezeti
kultúrát, üzleti etikát, társadalmi felelősségvállalás kérdéseit, iparági specifikumokat). A
képzés részeként kínált specializációkat csak nálunk tanulhatod. Szakunkon a bérügyviteli és
emberi erőforrás (HR) területen piacvezető NEXON munkatársai is oktatnak, akik a szakma
legújabb és legkorszerűbb ismereteit közvetítik. A Nexon külső tanszékként segíti az
emberi erőforrások alapszak képzési programjának folyamatos szakmai megújulását.

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező, távoktatás
Székesfehérvár | nappali, levelező, távoktatás
Orosháza | nappali, levelező, távoktatás
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DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Közgazdász, emberi erőforrások
alapképzési szakon
(Választott specializáció megjelölésével.)

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
Munkahelyi jól-lét és
egészségfejlesztés
Megismerkedsz a minőség- és
válságmenedzsment tartalmával,
a munkavédelem, az ergonómia, a
szervezeti kultúra és az üzleti etika
alapelveivel. Jártas leszel a coaching és
a tanácsadás technikájában, valamint
a projektfejlesztés és a pályázatírás
módszereiben.
Munkaerő-közvetítés
Szociálpszichológiáról, szervezeti
tanulásról és a felnőttképzés
módszertanáról tanulsz, továbbá
megismered a munkaerő-közvetítés és
karrier-tanácsadás technikáit, emellett
képessé válsz a hatékony személyközi
kommunikációra is.
Integrált és modern
üzletkommunikáció
Szervezeti kommunikációról és
szervezeti kultúráról tanulsz, képessé
válsz a belső kommunikáció és
marketing hatékony alkalmazására.

ÉRDEKESSÉGEK AZ EMBERI
ERŐFORRÁSOK SZAKRÓL
Hallgatóink igen nagy hányada
sikerrel pályázik Erasmus+
ösztöndíjakra, külföldi részképzésekre.
(Amennyiben munkarendjük, családi
kötelezettségeik lehetővé teszik,
távoktatási és levelezős hallgatóink is
pályázhatnak külföldi képzésre vagy
szakmai gyakorlatra.)

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

275 000

Ft/félév

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

7 félév

Alapképzés

távoktatás

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

7 félév
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ÉRETTSÉGI
KÖVETELMÉNY

Cégtulajdonosként számomra versenyelőnyt jelentenek azok a
készségek, melyeket segített továbbfejleszteni a Kodolányi János
Egyetem. Valóban naprakész tudást kaptam olyan témakörökben,
mint az innováció menedzsment, a döntés módszertan, az üzleti
terv elkészítése vagy akár a pályázati menedzsment és a vonatkozó
jogszabályi háttérismeretek. Az oktatás olyan részletekre is kiterjedt,
mint például a brüsszeli pályázatokba való bekapcsolódás konkrét
lépései. A hazai vállalkozók többsége nem rendelkezik számvitelipénzügyi, valamint értékelő, elemző módszertani tudásanyaggal,
és tanácsadókhoz fordulnak. Számomra a Kodolányin megszerzett
szerteágazó és azonnal bevethető ismeretanyag versenyelőnyt jelent.

Két tárgy választása kötelező
a következők közül: gazdasági
ismeretek vagy matematika
vagy történelem vagy földrajz
vagy informatika vagy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy
vagy egy idegen nyelv vagy
szakmai előkészítő tárgy.
Választható nyelvek: angol,
francia, német, olasz, orosz,
spanyol.

KIRÁLY HENRIETT
Tulajdonos elektromos autó fejlesztésével foglalkozó cégben

GAZDÁLKODÁSI
ÉS MENEDZSMENT

DUÁLIS
FORMÁBAN IS!

ANGOL
NYELVEN IS

Ha ez a szak érdekel, jelenleg 25 intézménybe adhatod be jelentkezési lapodat. A mi képzésünk
különlegessége abban rejlik, hogy az alapozó általános tárgyak, mint a menedzsment, üzleti
kommunikáció, pénzügyek, számvitel, marketing mellett elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket
nyújtunk a gazdasági informatika, a marketingkommunikáció, a startup kultúra és a napjainkban
egyre fontosabbá váló zöldgazdaság tudományterületén. Ezek a területek dinamikusan fejlődnek,
hiány van képzett szakemberekből, így végzettségeddel könnyen 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
hosszabb képzés esetén szakközgazdász diplomát is szerezhetsz. Képzésünk sikerét jelzi, hogy egy
korábbi hetilapban megjelent felmérés szerint végzett hallgatóink havi bruttó jövedelmük alapján
második helyen állnak az országos rangsorban. Azok, akik az angol nyelvű képzést választják,
külföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális
tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt. Az angol nyelvű képzés hallgatói
mentesülnek a diplomához szükséges nyelvvizsga-kötelezettség alól.

Bármely felsorolt vagy fel nem
sorolt érettségi vizsgatárgyból
egyet emelt szinten kell
teljesíteni.
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Budapest | nappali (angol nyelven is), levelező, távoktatás
Orosháza | nappali (angol nyelven is), levelező, távoktatás
Székesfehérvár | nappali (angol nyelven is),
levelező, távoktatás

A lehetséges munkaterületek
skálája nagyon színes, a teljesség
igénye nélkül a következők:
gazdálkodási, adminisztrációs,
pénzügyi, ellenőrzési, tervezési,
projektirányítási, humánerőforrástervezési és fejlesztési, beruházási
stb. területek, bármely, gazdálkodást
folytató szervezetnél. Végzett
hallgatóink jellemzően junior
szakemberként helyezkednek el,
majd szakmai előmenetelüktől
függően középvezetővé válnak.

ÉRDEKESSÉGEK A GAZDÁLKODÁSI
ÉS MENEDZSMENT SZAKRÓL
VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
Digital Economy
Marketingkommunikáció
Zöldgazdaság
(kizárólag angol nyelven!)
Startup

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Közgazdász, gazdálkodási és
menedzsment alapképzési
szakon. (Választott
specializáció megjelölésével.)

KÉPZÉSI SZINT

KÉPZÉSI HELYSZÍN

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN

MUNKAREND

A tanszék kiterjedt hazai és
nemzetközi adatbázisra épülő
kutatást végzett, amelynek
keretében kis és közepes cégek
innovációs képességeit elemezte.
A kutatásnak jelentős hazai és
nemzetközi visszhangja volt.
Hallgatóink nagyobb része sikerrel
pályázik Erasmus ösztöndíjakra,
külföldi részképzésekre.
Amennyiben munkarendjük, családi
kötelezettségeik lehetővé teszik,
távoktatási és levelezős hallgatóink is
pályázhatnak külföldi képzésre vagy
szakmai gyakorlatra.

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Alapképzés

nappali (magyar)

költségtérítéses

275 000

Ft/félév

7 félév

Alapképzés

nappali (angol)

költségtérítéses

350 000

Ft/félév

7 félév

Alapképzés

levelező (magyar)

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

7 félév

Alapképzés

távoktatás (magyar)

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

7 félév
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Gyerekkoromban az volt az álmom, hogy
egyszer majd híradós leszek. A Kodolányi
János Egyetemen töltött három év
megmutatta, hogy ezt sok tanulással és
rengeteg munkával el lehet érni. Büszke
vagyok rá, hogy kodolányis voltam, és büszke
vagyok arra is, hogy a híradózás ma már nem
álom, hanem a hivatásom.

Anna 2019-ben magyar sajtó
kategóriában Junior Prima díjat
kapott, ugyanebben az évben a
Szóvivő Bál sajtódíjával is méltatták.
Előled címen regényt írt, ami
középiskolában érettségi tételként is
szerepelt.

NEMES ANNA
ATV Híradós műsorvezető, riporter

KOMMUNIKÁCIÓÉS MÉDIATUDOMÁNY
Szakunk az ország legnagyobb hagyományokkal rendelkező kommunikációs képzése, hiszen
elsőként indult a 90-es években. Mindmáig megőrzött jellegzetességünk, hogy az elméleti és
gyakorlati ismereteket nem elkülönítve, hanem valós feladatok megoldása során, integráltan oktatjuk.
Ha hozzánk jössz tanulni, akkor alapos betekintést kapsz a kommunikációs szakma különböző
területeibe, megismerkedsz a média működésével, az üzleti kommunikáció legmodernebb
trendjeivel, a vizuális tervezés és projektmenedzsment folyamataival; kiterjedt tudást szerezhetsz
a rádiós és televíziós szerkesztőségek, valamint a nyomtatott és online sajtó működésével
kapcsolatban. Fontos célunk az is, hogy végzett hallgatóként értékes portfólióval lépj ki a munkaerőpiacra, a képzés során ezért számos olyan feladatot oldasz majd meg, amelyek egy állásinterjún
is jól bemutathatóak a leendő munkaadóid számára. Nálunk megtapasztalhatod a kiscsoportos
és hallgatóbarát oktatás előnyeit, közvetlen kapcsolatot alakíthatsz ki, személyre szabott
intenzív gyakorlati kurzusok során tanulhatsz és tehetséggondozó műhelyekben mélyítheted
érdeklődésednek megfelelően a tudásod. Már az első szemesztertől kezdve, és a képzés során
folyamatosan saját médiacentrumunkban, televíziós műtermünkben, rádióstúdiónkban, online
hírportálunk szerkesztőségében, kamerával, stúdióban, szerkesztőségi körülmények között
gyakorolhatsz tapasztalt tanárok vezetésével. Oktatóink között találod Máté Krisztina szerkesztőműsorvezetőt, producert, Szekeres Csaba rendezőt, forgatókönyvírót, operatőrt, Gyuricza Péter
újságírót, rádiós szerkesztőt, Petőcz András József Attila- díjas, Márai Sándor-díjas írót, költőt,
szerkesztőt, valamint Sós Péter Jánost, a Magyar Public Relations Szövetség örökös tagját.
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ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Két tárgy választása kötelező a
következők közül: magyar nyelv és
irodalom vagy matematika vagy
társadalomismeret vagy történelem
vagy egy idegen nyelv. Választható
nyelvek: angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol. Ezekből legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni.

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
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 végezhetsz televíziós
és új média szerkesztőségekben, lehetsz
tartalomfejlesztő vagy közösségi média
menedzser is.

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
Elektronikus médiumok
specializáció: Vágás-editálásmontírozás, Mozgókép, Szerkesztő,
riporteri és műsorvezetői gyakorlat.
Integrált modern üzleti és
intézményi kommunikáció:
Integrált kommunikáció,
Szponzoráció, mecenatúra, CSR,
lobby, Üzleti kommunikáció
(prezentációs technikák,
rendezvénykommunikáció).
Online és print sajtó: sajtónyelv,
újságírói műfajok, szerkesztői
ismeretek
Vizuális kommunikáció: digitális
grafikai képalkotás, webdesign,
komplex kreatív tervezés,
kivitelezés és projektmendzsment.
Diplomamunka, záróvizsga

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Kommunikátor (a választott
specializáció megjelölésével).

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

280 000

Ft/félév

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

Budapest | nappali, levelező

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

6 félév
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A Kodolányi János Egyetemet minden kétséget
kizáróan mondhatom életem egyik legmeghatározóbb
intézményének. Hálás vagyok dr. Szabó Péter rektor úrnak,
aki lehetővé tette, hogy a főiskolán vállaljak munkát, és
éltem első és azóta is legjobb közvetlen főnökének, Mits
Péternek. Ez az idő kulcsfontosságú volt számomra,
hiszen ezt a tapasztalatot a mai napig kamatoztatni
tudom. Az ő segítségükkel, a közös élmények által és nem
utolsó sorban, az önmagamba vetett hit miatt lehetek
ma boldog és önazonos! Remélem, én is meg tudom
adni azt a segítséget és kezdő löketet a hozzám érkező,
gyakorlati idejüket töltő diákok számára, amit anno nekem
is biztosított az egyetem.
ZAKHARIDES ANITA
Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány, projekt vezető

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS
A fesztiválokat, koncerteket, kulturális rendezvényeket mind rendezvényszervezők,
kultúraközvetítéssel, közösségi és kulturális menedzsmenttel foglalkozó szakemberek
tervezik meg és irányítják. Az ehhez szükséges végzettséget a közösségszervezés szakon (az
andragógia szak utódszakján) szerezheted meg.
Mindezek mellett a közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés
és a humánfejlesztés területén, cégeknél, településeken, intézményekben, szervezetekben,
közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés
különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, 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.
Stratégiai partnereink a képzésben a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Fesztivál
és Turisztikai Központ, a Művészetek Völgye, zenei fesztiválok stb. Hallgatóink vállalati,
intézményi partnereinknél töltik gyakorlatukat, így az elméleti ismeretek magas szintű
elsajátítása mellett szert tehetsz olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segítenek a
tanulmányaid utáni munkavállalásban és az eredményes szakmai karrier megalapozásában.

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező
Székesfehérvár | nappali, levelező
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ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Két tárgy választása kötelező a
következők közül: biológia vagy
magyar nyelv és irodalom vagy
matematika vagy történelem
vagy társadalomismeret vagy
egy idegen nyelv.
Ezekből legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni
Választható nyelvek: angol,
francia, német, orosz, spanyol.

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
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.
Felnőttképzés a HR világában
vagy a felnőttképzésben,
oktatásszervezőtől a legmagasabb
beosztásig.
Ifjúsági közösségszervezés iskolai
és szabadidős keretek között, valós
és viruális térben egyaránt.

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Közösségszervező

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
Kulturális közösségszervezés
A hallgatók megismerik a közösségi
fejlesztés alapelveit, és történetét, a
közösségi beavatkozás technikáit és
módszereit, a meghatározó hazai és
nemzetközi trendeket, az épített és
szellemi kulturális örökség, a hungarikumok
alapfogalmait, a művészeti és kreatív ipari
területek jellegzetességeit. Képessé válnak
a helyi közösség kapcsolati, információs és
kommunikációs rendszerének szervezésére,
a társadalmi és közösségi partnerek
együttműködésének biztosítására, a
kulturális vállalkozások menedzselésére.
Humánfejlesztés
A hallgatók megismerik a felnőttképzés
rendszerét és jogszabályi hátterét, a
felnőtt tanulók oktatásnak sajátosságait,
a felnőttképzés piaci tendenciáit, és
munkakerő piaci összefüggéseit. Képessé
válnak tanulási és képzési programok
tervezésére és megvalósítására, a
felnőttképzés különböző színterein
animátori, tanácsadói munkakörök
ellátására, valamint a humánerőforrásgazdálkodással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Ifjúsági közösségszervezés
A specializáción a hallgatók megismerik
az ifjúsági munka területeit és
módszereit, az ifjúság hagyományos és
szubkulturális közösségeinek, testületeinek,
szervezeteinek, művelődési kulturális
és sportintézményeinek, az ifjúsági
szolgáltatások rendszerének kialakulását,
működését. Képessé válnak az ifjúsági
folyamatok, fejlesztő beavatkozások,
programok és projektek tervezésére,
menedzselésére, sikeres megvalósítására
és értékelésére.

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

275 000

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
Ft/félév

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

6 félév
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Nemzetközi megbízatásaim és spanyol
protokolldiplomám megszerzését követően 2010-ben
tudatosan választottam a nemzetközi tanulmányok
szakot és a Kodolányi János Egyetemet. Pragmatikus
szakemberként kifejezetten gyakorlati, az akkori és
a jövőben tervezett karrierem szempontjából releváns
ismeretekre volt szükségem. A hároméves képzés
végén – társadalomtudományi tanszék oktatói
ajánlásának köszönhetően – az államvizsgát követő
héten már a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt
államtitkárságán dolgoztam.

Nikoletta számos szakmai könyv
szerzője, amelyek jó része ma
már kötelező irodalom. Jelenleg
ERASMUS hallgatókat oktat
angol nyelven, illetve javaslatára
és az általa kidolgozott tematika
mentén két posztgraduális
szak is működik évek óta nagy
sikerrel a Kodolányin.

HOSSÓ NIKOLETTA
Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete, alapító elnök
Kodolányi János Egyetem, c. egyetemi docens

NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK

ANGOL
NYELVEN IS

Képzésünk a hazai felsőoktatás egyik legrégebbi szakmai műhelye, immár másfél
évtizede cserélik fel az iskolapadot sikeres végzetteink kiemelkedő munkakörökre. Szakunk
gyakorlatorientált képzés, hallgatóink az első perctől kezdve elméleti tanulmányaik
mellett szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek,
módszerek, 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 kapcsolatokra és gyakorlati ismeretekre tehetsz szert. A munkaerőpiac igényeinek
megfelelően 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
révén egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai
gyakorlatra az ERASMUS+ program keretében. Azok, akik az angol nyelvű képzést
választják, külföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és
interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt. Az angol nyelvű
képzés hallgatói mentesülnek a diplomához szükséges nyelvvizsga-kötelezettség alól.
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SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
EGYEDÜLÁLLÓ HAZAI KÍNÁLAT
A SPECIALIZÁCIÓK TERÉN
Kül- és biztonságpolitika
Külgazdasági menedzsment
Nemzetközi közpolitika
Zöldgazdaság (kizárólag angol nyelven)

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
Két tárgy választása kötelező a
következők közül: magyar nyelv
és irodalom vagy matematika vagy
társadalomismeret vagy történelem vagy
egy idegen nyelv. Ezekből legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni.
Választható nyelvek: angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol.

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Nemzetközi kapcsolatok szakértő

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Ft/félév

6 félév

költségtérítéses

350 000

Ft/félév

6 félév

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

6 félév

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

6 félév

nappali

(magyar)

költségtérítéses

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Alapképzés

nappali

(angol)

Budapest | nappali (angol nyelven is),
levelező, távoktatás

Alapképzés

levelező

Alapképzés

távoktatás

(magyar)

A szakon végzettek
mesterképzésben is folytathatják
tanulmányaikat.

275 000

Alapképzés

(magyar)

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.
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ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

Azt gondolom, hogy sohasem késő tanulni,
de nem mindegy, hogy hol, milyen közegben…
Itt a Kodolányi János Egyetemen egy jó csapat
és egy jó közösség tagja lettem. Tanulmányaim
mellett az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben dolgozom pedagógiai
asszisztensként jelenleg. Azért döntöttem a
Kodolányi mellett, mert fejlődni szeretnék a
szakmámban, hogy a pedagógiai munkámat
még magasabb szinten tudjam végezni a
mindennapokban. Ebben a fejlődésben támogatnak
az itt dolgozó oktatók. Szeretek ide járni.

Két tárgy választása kötelező
a következők közül: bármely
nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy
biológia vagy fizika vagy földrajz
vagy kémia vagy magyar nyelv és
irodalom vagy matematika vagy
természettudomány vagy történelem
vagy pedagógiai alapismeretek
vagy egy idegen nyelv vagy
szakmai előkészítő tárgy. Ezekből
legalább egyet emelt szinten kell
teljesíteni. Ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
Választható nyelvek: angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol.
Szakmai előkészítő tárgy: oktatási
alapismeretek.

SOPONYAI MÁRIA
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
pedagógiai asszisztens
Kodolányi János Egyetem, diák

PEDAGÓGIA

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK

Szakunkon megszerezheted a gyerekekkel való foglalkozáshoz szükséges ismereteket,
olyan felkészítést kapsz, amely által képes leszel az oktatási és képzési rendszert átlátni,
magánbölcsődét, magánóvodát, 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,

Nevelési asszisztens
Mentálhigiéné és prevenciós munka
Gyermekvédelem és gyámügy
Családpedagógia
Ifjúsági közösségszervezés

projektfeladatokkal, céges gyakorlatokkal tapasztalatokat ad magasabb szintű

Területi és társadalmi
egyenlőtlenségek, önkormányzati
és civil ifjúsági munka, egyéni
esetkezelés, érdekegyeztetés az
ifjúsági munkában

munkakörökbe való bejutáshoz. Várunk, ha szeretnél gyerekekkel, fiatalokkal vagy

E-mentor

felnőttoktatással foglalkozni, esetleg szaktanári pályára készülsz, de még nem döntötted el,

Távoktatás és e-learning, Közösségi
média, Oktatást támogató
informatikai rendszerek és
programok, oktató játékok használata

intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására.
A munkaerőpiac igényeinek megfelelően hallgatóink nemcsak elméleti ismereteket
sajátítanak el a képzés során, hanem olyan szakmai portfólióra tesznek szert, amely

milyen szakterületen, vagy szakoktatóként dolgozol valamely szakképző intézményben, de
még nincs pedagógiai végzettséged.

Diplomamunka, záróvizsga

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | levelező

34

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
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, szabadidőszervezés gyerekeknek, fiataloknak,
neveléssel kapcsolatos civil szervezetek
munkájába való bekapcsolódás.
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.
Nevelési és oktatási
magánintézmények alapítása és
működtetése.

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Pedagógia alapszakos bölcsész
(Választott specializáció
megjelölésével.)
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

250 000

Ft/félév

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév
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A szociális munka tanulmányom során nem csupán
a kreatív tanulás motivált a harmadik diplomám
megszerzésében, hanem a kutatói kíváncsiságom is.
Kutatásaim során az életminőség és jól-lét szubjektív
elemeivel foglalkozom, kifejezetten a különféle
generációs csoportok megközelítéséből. Minden humán
életszakaszt egy unikális állapotnak gondolok, amely
rengeteg egyedi sajátosságokkal rendelkező felfedezni
valót tartogat. Saját tapasztalataimból adódóan
szeretném, ha sok új lelkes hallgató részesülhetne
hasonló oktatási élményekben egyetemünkön.
DR. ZSARNÓCZKY MARTIN
Mátra Resort projektvezető,
Kodolányi János Egyetem, docens

SZOCIÁLIS
MUNKA

Két tárgy választása kötelező a
következők közül: magyar nyelv és
irodalom vagy matematika vagy
társadalomismeret vagy történelem
vagy egy idegen nyelv. Ezekből
legalább egyet emelt szinten kell
teljesíteni.
Választható nyelvek: angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol.

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
 Interdiszciplináris informatika
(egészség- és szociális
informatika)

DUÁLIS
FORMÁBAN IS!

A Kodolányi János Egyetem Szociális munka BA képzése a hazai felsőoktatás egyik
leginnovatívabb, gyakorlatorientált képzései közé tartozik. A szakon családbarát,
szakmaközpontú, gyakorlatorientált oktatás folyik, így a hallgatók 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, hallgatóink részt vesznek civil szervezetek, iskolai
szociális szolgáltatások, alapszolgáltatások 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 tevékenység támogatja. Szakunkon az Echo Nonprofit
Network munkatársai is oktatnak, akik a szociális szakma legújabb és legkorszerűbb
ismereteit közvetítik. Az Echo Tanszéki Csoport segíti a szociális munka alapszak képzési
programjának folyamatos szakmai megújulását. Az együttműködésnek köszönhetően a
munkaerő-piaci humán szolgáltatásokban, a civil információs munkában, a társadalmi
vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, valamint az ifjúsági munkában szerzel
jártasságot, így a diploma megszerzése után gyorsan el tudsz majd helyezkedni.

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező, távoktatás
Székesfehérvár | nappali, levelező, távoktatás
Orosháza | nappali, távoktatás
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 Mentálhigiénés tanácsadás
 Szociális és kreatív gazdaság

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Szociális munkás

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
A gyakorlatorientált képzés részeként
minden hallgató az 1-7. félévben
csoportos és egyéni feladatokat
végez. A szakmai gyakorlat része a
kiscsoportos tantermi személyiségés készségfejlesztés (legalább 90
tanórában), a kutatási gyakorlatokhoz
és a szakmai gyakorlatokhoz
kapcsolódó szemináriumok, a
rövid időtartamú és egybefüggő
terepgyakorlatok, az összefüggő
legalább egy féléves heti 4 napon,
heti 24 órában végzett szakmai
gyakorlat. Az összefüggő szakmai
gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel
rendelkező, szociális tevékenységet
folytató állami, önkormányzati, nonprofit vagy egyházi szolgáltatásnál,
intézményben szervezett és
tereptanár irányításával valósul meg.
A gyakorlatok célja az elmélet és a
gyakorlat összekapcsolása, gyakorlati
kompetenciák megszerzése, mely
a munkaerőpiacon rendkívül nagy
előnyhöz juttatja a nálunk végzett
hallgatókat. A gyakorlatorientált
képzés duális vagy kooperatív
formában valósul meg, melynek során
a gyakorlati modellek, módszerek,
technikák elsajátítása mellett
kiscsoportos gyakorlat, csoportos
terepgyakorlat, egyéni és intenzív
gyakorlat egyaránt megjelenik.

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

7 félév

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

220 000

Ft/félév

7 félév

Alapképzés

távoktatás

költségtérítéses

220 000

Ft/félév

7 félév
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Hogyan lehet napi 9 óra magas pozícióban
végzett munka mellett elvégezni egy
egyetemet? Számomra a választ a Kodolányi
adta meg, ahol korábban – amikor még
Magyarországon éltem – már szereztem egy
diplomát. A jól megszervezett online program,
a vizsgaidőpontokban is rugalmas hozzáállás és
az elérhető tandíj miatt külföldről is a Kodolányi
János Egyetem volt a legjobb választás. De ennél
is sokkal többet kaptam. A szabad gondolkodás és
véleményalkotás lehetőségét; praktikus, használható
tudást; és a tantárgyak olyan összeállítását, amelyek
a témát teljes egészében átölelik, rávilágítanak az
összefüggésekre és a folyamatokra is. Köszönöm a
magas színvonalú oktatást!

Tímea fiatal magyar lányként
teljesen egyedül építette fel
karrierjét Angliában. ’Rebel
Leader’ címen könyvet írt,
és a londoni Tower nála
idősebb menedzsereinek tart
előadásokat az általa kidolgozott
vezetéstechnikai módszerekről.
Kollegái elismerésük jeléül 2019ben őt delegálták Erzsébet
királyné Garden Party-jára.

BOTTYÁN TÍMEA
Tower London, retail team leader

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM
Ha szenvedélyesen érdekel a múlt, ugyanakkor esetleg más területek is érdekelnek, a
Kodolányi az ideális választás, hiszen ezt a szakot csak nálunk végezheted el távoktatási
formában is. Hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett szakmai
gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek,
technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a
hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi
közgyűjtemények, levéltárak (pl. Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet,
Székesfehérvár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest Főváros
Levéltára) múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum) könyvtárak
(pl. Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár) mindennapjaival. Emellett a
szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi
hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében.

A kötelező emelt szintű történelem
mellett földrajz vagy latin nyelv
vagy magyar nyelv és irodalom vagy
társadalomismeret vagy egy idegen
nyelv tárgyak közül egy választandó.
Választható nyelvek: angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol.

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
Digitális történetírás és közösségi
média.
(A nemzetközi kapcsolatok története
1815-1989., infokommunikáció,
tartalomkategóriák, hálózati
ismeretek, nemzetközi kapcsolatok
az új világrendben, helytörténet
és családfakutatás).
KÉPZÉSI SZINT

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező, távoktatás
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MUNKAREND

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK 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.
Intézményünkben a Történelem szakhoz
szorosan kapcsolódó Nemzetközi
Tanulmányok MA szak, továbbá a
Vállalkozásfejlesztés és a Turizmus
Menedzsment MA szakok végezhetőek el.

A DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Történelem alapszakos bölcsész

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

250 000

Ft/félév

6 félév

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

220 000

Ft/félév

6 félév

Alapképzés

távoktatás

költségtérítéses

220 000

Ft/félév

6 félév
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Alíz 2019-ben Kőrösi Csoma
Sándor Nagydíj elismerést
kapott a turisztikai tevékenység
irányításában, tervezésében,
szervezésében, a nemzetközi
turisztikai kapcsolatok, illetve a
társadalmi felelősségvállalás terén
végzett példamutató és kiemelkedő
tevékenységéért.

A Kodolányi erős alapot biztosított szakmai
pályafutásomhoz, hiszen az egyetemen
megszerzett szállodaipari tapasztalatok nélkül
TDM menedzserként sem tudnék eredményes
munkát végezni. Levelező tagozaton, munka mellett
tanultam, így szereztem meg első diplomámat.
Amikor odajártam, már a vendéglátásban dolgoztam,
mire elvégeztem, már állásom volt a szállodaiparban.
Az itt kialakult baráti és szakmai kapcsolataim
többsége a mai napig kitart. Nagyon sokat adott
nekem a Kodolányi!
KOMORÓCZKI ALÍZ
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., ügyvezető

TURIZMUSVENDÉGLÁTÁS

Két tárgy választása kötelező
a következők közül: gazdasági
ismeretek vagy matematika vagy
történelem vagy földrajz vagy
informatika vagy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy vagy egy
idegen nyelv vagy szakmai
előkészítő tárgy.
Ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy:
• informatika ismeretek,
• kereskedelem ismeretek,

ANGOL
NYELVEN IS

DUÁLIS
FORMÁBAN IS!

A Kodolányin, mely Magyarország egyik legnagyobb múltú turisztikai képzőhelye,
elismert és tapasztalt szakemberektől tanulhatsz. Nálunk izgalmas, élményekkel teli
órák keretében korszerű, piacképes tudás birtokába juthatsz a turisztikai vállalkozások
vezetéséről, gazdálkodásáról és üzleti folyamatainak irányításáról, menedzseléséről.
Képzésünkön megismered a nemzetközi turizmus aktuális trendjeit. Átfogó elméleti és
gyakorlati ismereteket szerezhetsz a turisztikai termékfejlesztés legdinamikusabban fejlődő
területein, belekóstolhatsz a gasztroturizmus, az aktív turizmus, a kreatív turizmus és a
zarándokturizmus világába is. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló
lehetőségeket kapsz a külföldön tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+ program
keretén belül. Várunk, ha szeretnéd megismerni a turizmus főbb jellemzőit és szeretnél
például szállodában, utazásszervezésben, vendéglátásban, légitársaságnál, konferencia- vagy
rendezvényszervező cégnél dolgozni, ha kíváncsi vagy a világra és szívesen kipróbálnád
magadat külföldön, szeretsz utazni, emberekkel foglalkozni, ha dinamikus, változatos
feladatokra vágysz és élvezed a szakmai kihívásokat. Azok, akik az angol nyelvű képzést
választják, külföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és
interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt. Az angol nyelvű
képzés hallgatói mentesülnek a diplomához szükséges nyelvvizsga-kötelezettség alól.

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali (angol nyelven is),
levelező, távoktatás
Orosháza | nappali, levelező, távoktatás
Székesfehérvár | nappali, levelező, távoktatás
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ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN

• közgazdaság ismeretek,

Karrierépítés 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.

• vendéglátóipar ismeretek.

• turisztika ismeretek,
• ügyvitel ismeretek,

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK

angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol.

• kereskedelmi és marketing
alapismeretek
• közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan)
• közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan)

A DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE

• vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek

Közgazdász turizmus-vendéglátás
alapképzési szakon
MUNKAREND

Választható nyelvek:

Szakmai előkészítő tárgy:

Szálláshely menedzsment
Vendéglátás menedzsment
Turisztikai termékfejlesztés és menedzsment
Zarándokturizmus

KÉPZÉSI SZINT

Bármely felsorolt vagy fel nem
sorolt érettségi vizsgatárgyból
egyet emelt szinten kell
teljesíteni.

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Alapképzés

nappali

(magyar)

költségtérítéses

287 500

Ft/félév

8 félév

Alapképzés

nappali

(angol)

költségtérítéses

350 000

Ft/félév

8 félév

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

225 000

Ft/félév

8 félév

Alapképzés

távoktatás

költségtérítéses

225 000

Ft/félév

8 félév

(magyar)
(magyar)
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Azért választottam ezt a sulit, mert
tetszett a szak koncepciója. Olyan
helyet szerettem volna választani,
ahol tapasztalt tanárok vannak, akik
foglalkoznak a diákkal egyénként
is, és nem csak leadják az anyagot
nyersen, majd számon kérik. Azóta
se bántam meg, nagyon tetszik
minden, amit tanulok. Különösen azt
szeretem, hogy az oktatók figyelembe
veszik azt, hogy mik az erősségeim,
preferenciáim, és ezek alapján építik
fel a tanulmányaimat.

Patrik az Intézményi
Tudományos Diákköri
Konferencia, Informatikai
szekciójában – I. helyezés
ért el az idei évben,
így 2021-ben, a tavaszi
országos konferencián
mutathatja be kutatási
eredményeit.

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
A digitalizációs folyamatoknak
köszönhetően a teljes közép- és
kisvállalati szektorban éppen
úgy, mint a nagyvállalatoknál,
szükség van informatikusokra.
Specializációink a két
legdinamikusabban fejlődő
szakterületen nyújtanak
karrierlehetőséget.

BARTÓK PATRIK RÓBERT
Kodolányi János Egyetem, diák

ÜZEMMÉRNÖKINFORMATIKUS

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

Képzésünk különlegessége, hogy ténylegesen gyakorlatorientált, a tantárgyak
egyharmada elméleti, kétharmada gyakorlati. A hallgatók már az első félévtől kezdve
valós vállalati problémák, feladatok megoldásán dolgoznak, a tananyag elemeinek
gyakorlati hasznosságát azonnal megmutatjuk – tantárgyakon azonnal átívelő módon
– a választott specializációra jellemző részfeladatokkal már az első szemeszterben
is. Figyelembe vesszük a hallgatók korábbi tanulmányait, tapasztalatait, személyre

A kötelező matematika mellett a
fizika vagy informatika vagy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy vagy
egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy vagy
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.
Bármely felsorolt vagy fel nem
sorolt érettségi vizsgatárgyból
egyet emelt szinten kell teljesíteni.

szabott feladatokat, tanmenetet kapnak, akár bizonyos tantárgyak alól teljes felmentést.
A második tanév után az 5. és 6. félévet már céges partnereinknél, valós vállalati
környezetben töltik, a választott szakirányuknak megfelelő speciális ismereteket ott
sajátítják el. A teljes tananyagot informatikai vállalatokkal közösen dolgoztuk ki.

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Üzemmérnök-informatikus
(Választott specializáció megjelölésével.)

KÉPZÉSI SZINT
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MUNKAREND

VÁLASZTHATÓ
SZAKI SPECIALIZÁCIÓK
Agrárinformatika
Agrárinformatikai szakirányunkat
választó hallgatóink a mezőgazdasági
tevékenységek, folyamatok,
szervezetek, rendszerek informatikai
támogatását sajátítják el.
IT Biztonság
IT biztonság szakirányunkat választó
hallgatóink az IT rendszerek
biztonsággal kapcsolatos problémáit
és az azok megoldására alkalmazott
korszerű módszereket és
technológiákat sajátítják el.

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Alapképzés

nappali

költségtérítéses

399 000

Ft/félév

6 félév

Budapest | nappali, levelező

Alapképzés

levelező

költségtérítéses

399 000

Ft/félév

6 félév
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FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK
Gazdálkodási és menedzsment
Televíziós műsorkészítő

Amit a képzési formáról
hasznos tudnod

Gazdálkodási
és menedzsment

Televíziós műsorkészítő

 érettségire épülő képzés, amely felkészít
a további egyetemi vagy egyetemi
tanulmányokra

Szakunk a gyakorlatot helyezi előtérbe,

előállítása vagy a filmezés? Szeretnél

így betekintést nyersz a vállalatok

televíziós szerkesz-tőségekben vagy

üzleti és adminisztrációs folyamataiba.

produkciókban dolgozni? Műsorvezetőnek

Napjainkban különösen aktuális és jól

vagy riporternek készülsz, vagy inkább a

használható projekt-előkészítési, pályázati

kamera mögött állnál?

és projektvezetési tudást szerzel, a

Ha gyorsan, gyakorlatközpontú módon

vállalati gyakorlatban is hasznos pénzügyi,

szeretnél használható ismereteket

adózási, számviteli is-meretekre teszel

szerezni a média területén, akkor

szert. Szakmailag felkészült, gyakorlatban

képzésünk számodra biztosan az ideális

is tevékenykedő oktatóinktól tanulhatsz.

választás. Várunk az ország legrégebbi

Végzett hallgatóink eldönthetik, hogy

kommunikációs műhelyébe, Nálunk

végzettségük birtokában elhelyezkednek

megtapasztalhatod a kiscsoportos oktatás

vagy továbbtanulnak gazdálkodási és

előnyeit: közvetlen kapcsolatot alakíthatsz

menedzsment vagy turizmus-vendéglátás

ki az oktatókkal, személyre szabott

diplomát adó BA képzésünkben.

intenzív gyakorlati kurzusokon vehetsz

 4 féléves képzés nappali vagy levelező
tagozaton
 olyan szaktudást igénylő munkákra
készít fel, melyeknél a gyakorlati
elemeken van a hangsúly
 jogszabályi pontminimum 240 pont
 a két legjobb érettségi tárgyat vesszük
figyelembe a pontszámításnál
 a bekerüléshez nem kell emelt szintű
érettségi
 a képzés végén oklevelet kap a hallgató

Amiért érdemes ezt
a képzési formát választanod

Érdekel a televíziózás, a videós tartalmak

részt.

Turizmus-vendéglátás

A képzés vezető tanára Dr. Máté Krisztina

1. mert ez a képzési forma rövid idő alatt
ad piacképes tudást

Szakunk a gyakorlatot helyezi előtérbe,

producer. Szakmai partnerünk az Antenna

ahol szakmailag felkészült, a vállalati

2. mert az itt tanult tantárgyak döntő
többsége beszámítható a egyetemi
tanulmányokba

Hungária Műsorgyártási részlege.

világban is nagy tapasztalatokkal rendelkező

3. mert tanulmányaid befejezése után
továbbtanulhatsz gazdálkodási és
menedzsment, emberi erőforrások,
kommunikáció és médiatudomány,
valamint turizmus-vendéglátás
alapképzési szakjainkon
4. mert a képzés ideje alatt ugyanazok
a juttatások illetnek meg, mint az
alapképzés nappali tagozatos hallgatóit

televíziós szerkesztő-műsorvezető,

oktatóinktól tanulhatsz.
A képzés elvégzése után képes leszel a
turizmusban és a vendéglátásban működő
mikro- és kisvállalkozások alapítására,
vezetésére és működtetésére, középés nagyvállalatok egyes részlegének
vezetésére, valamint felsővezetők mellett
turisztikai vagy vendéglátó szakreferensi
tevékenység ellátására.

Turizmus-vendéglátás
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Ma az izgalmas cégek hitvallása az, hogy annál
rosszabbat el sem lehet képzelni, minthogy
a dolgozók nem képzik magukat és örökre ott
maradnak a nyakukon. Sokkal értékesebb
számukra egy olyan munkaerő, aki kihívásokat keres,
folyamatosan tanul, mert tudja, ha nem ezt teszi,
akkor lemarad. A gazdász szakma külön kihívása a
fő folyamatok megértésének, a háttér információk
feldolgozásának és a változáshoz való alkalmazkodásnak
a képesége. A Kodolányin mi osztozunk ebben a
filozófiában, mert hisszük, hogy a folyamatos tanulás
szükséges ahhoz, hogy valaki versenyképes legyen a
munkaerőpiacon, ebből adódóan kiegyensúlyozott a
családi életében. A világon digitálisan hozzáférhető tudás
elképesztő mértékben bővül, és ezzel lépést tart az
egyetem és az oktatóink is, amire alapozva hallgatóink
megerősödött önbizalommal tekinthetnek a jövőbe.

AZ ELSŐ LÉPÉS
AZ ÜZLETI
KARRIER FELÉ

BAJZA ISTVÁN
Modern Manufaktúra Kft., Holding-BB Kft., ügyvezető
Kodolányi János Egyetem, c. egyetemi docens

GAZDÁLKODÁSI
ÉS MENEDZSMENT

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN

Szakunk a gyakorlatot helyezi előtérbe, így betekintést nyersz a vállalatok üzleti és

Bármely területen működő vállalkozásnál, szervezetnél felső- és középvezetők
mellett vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézői feladatokat láthatsz el,
illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói kapcsolatok) területén
önálló vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölthetsz be.

adminisztrációs folyamataiba. Napjainkban különösen aktuális és jól használható projektelőkészítési, pályázati és projektvezetési tudást szerzel, a vállalati gyakorlatban is hasznos
pénzügyi, adózási, számviteli ismeretekre teszel szert. Szakmailag felkészült, gyakorlatban
is tevékenykedő oktatóinktól tanulhatsz.
Végzett hallgatóink eldönthetik, hogy végzettségük birtokában elhelyezkednek vagy
továbbtanulnak gazdálkodási és menedzsment, vagy turizmus-vendéglátás diplomát adó BA

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEMEN
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN
A KJE gazdálkodási és menedzsment vagy turizmus-vendéglátás vagy emberi
erőforrások BA szakjain folytathatod tanulmányaid, a tanulmányok min. 1/4-ének
beszámításával.

képzésünkben.

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező
Székesfehérvár | nappali
Orosháza | levelező
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KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Felsőoktatási szakképzés

nappali

költségtérítéses

225 000

Ft/félév

4 félév

Felsőoktatási szakképzés

levelező

költségtérítéses

200 000

Ft/félév

4 félév
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A TV2 indulásától 12 éven át
a kereskedelmi csatorna arca,
főszerkesztője, producere volt.
Láthattuk a Tények, a Forró nyomon
és a Nincs kegyelem – a leggyengébb
láncszem című műsorokban. Több,
mint 20 éve oktat egyetemen, jelenleg
az RTL Klubon ő a producere többek
között a Keresem a családom, a Cápák
között, az Első milliom története és az
Életünk története című műsoroknak.

A mi szakmánkban a gyakorlaton
múlik minden; igaz, az elmélet
mindenhez elengedhetetlen.
Ráadásul ez a tudás már a legtöbb
más szakmában is egyre fontosabb.
Ezen az egyetemen a gyakorlaté
a főszerep, így aztán könnyebben
boldogul mindenki, aki ebben a
szakmában dolgozna.
MÁTÉ KRISZTA
Televíziós műsorvezető-producer

TELEVÍZIÓS
MŰSORKÉSZÍTŐ

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Felsőfokú televíziós
műsorkészítő-asszisztens

Érdekel a televíziózás, a videós tartalmak előállítása vagy a filmezés? Szeretnél
televíziós szerkesztőségekben vagy produkciókban dolgozni? Műsorvezetőnek vagy
riporternek készülsz, vagy inkább a kamera mögött állnál?

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A DIPLOMA EGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
Televízióknál, film- és műsorg yártással, utómunkálatokkal
foglalkozó cégeknél helyezkedhetsz el.

Ha gyorsan, gyakorlatközpontú módon szeretnél használható ismereteket szerezni
az ország legrégebbi kommunikációs műhelyébe! Nálunk megtapasztalhatod a

ÍZELÍTŐ ABBÓL, HOGY MILYEN TÁRGYAKAT
TANULHATSZ A 4 FÉLÉV SORÁN

kiscsoportos oktatás előnyeit: közvetlen kapcsolatot alakíthatsz ki az oktatókkal,

 Tartalomkategóriák

személyre szabott intenzív gyakorlati kurzusokon vehetsz részt.

 Filmtörténet

a média területén, akkor képzésünk számodra biztosan az ideális választás. Várunk

A képzés vezető tanára Máté Krisztina televíziós szerkesztő-műsorvezető, producer.
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 Mozgókép

 Szerkesztő-riporteri és műsorvezetői
ismeretek
 Képernyő- és mikrofon előtti szereplés
 Vizuális kommunikáció
 Operatőri ismeretek, látvány, hang
 Vágás – editálás – montírozás
 Dramaturgia-rendezés

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Felsőoktatási szakképzés

nappali

költségtérítéses

270 000

Ft/félév

4 félév

Budapest | nappali, levelező

Felsőoktatási szakképzés

levelező

költségtérítéses

270 000

Ft/félév

4 félév
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Mai világunk megköveteli a felnövekvő
nemzedéktől, hogy rugalmasan és gyorsan
reagáljon a kihívásokra. Már pályakezdőként
is tudjon önállóan feladatokat megoldani és
képes legyen összefüggésekben gondolkozni
úgy, hogy döntései nem csak elméleti, hanem
gyakorlati alapokon nyugodjanak és szakmai
tudása is naprakész legyen. A Kodolányin ezeket
a képességeket fejlesztjük, és hallgatóink a
szakmában is elismert oktatóiktól kapnak későbbi
munkájuk során is használható gyakorlatorientált
tudást útravalónak.

AZ ELSŐ LÉPÉS
A TURISZTIKAI
KARRIER FELÉ

NAGY LÁSZLÓ
Kodolányi János Egyetem, mestertanár
VIK Szakképző Intézmény és Gimnázium,
szakmai igazgatóhelyettes

TURIZMUSVENDÉGLÁTÁS
Szakunk a gyakorlatot helyezi előtérbe, ahol szakmailag felkészült, a vállalati
világban is nagy tapasztalatokkal rendelkező oktatóinktól tanulhatsz.
A képzés elvégzése után képes leszel a turizmusban és a vendéglátásban működő

VÁLASZTHATÓ SZAKI
SPECIALIZÁCIÓK
 Turizmus
 Vendéglátás

mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, közép- és
nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, valamint felsővezetők mellett
turisztikai vagy vendéglátó szakreferensi tevékenység ellátására.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Felsőfokú közgazdász-asszisztens
turizmus/vendéglátó szakirányon.

KÉPZÉSI HELYSZÍN
Budapest | nappali, levelező
Orosháza | levelező
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SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
Végzett hallgatóink többek
között szálláshely-szolgáltatási
és kulturális tevékenységet
folytató egység vezetőjeként és
munkatársaként, konferenciaés rendezvényszervezőként,
utazásszervezőként, utazási irodai
ügyintézőként, pincérként, éttermi
menedzserként építhetik karrierjüket.

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

Felsőoktatási szakképzés

nappali

költségtérítéses

225 000

Ft/félév

4 félév

Felsőoktatási szakképzés

levelező

költségtérítéses

200 000

Ft/félév

4 félév
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MESTERKÉPZÉSEK
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven is)
Turizmus-menedzsment (angol nyelven is)
Vállalkozásfejlesztés (angol nyelven is)
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Nemzetközi
tanulmányok
Képzésünk személyiség- és
feladatközpontú foglalkozások
segítségével készíti fel hallgatóinkat
a munkaerőpiacon való helytállásra.
A megszerzett tudás és gyakorlat
alkalmassá tesz majd téged a
nemzetközi rendszer gazdasági, jogi,
politikai folyamatainak 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
keretében a gyakorlati ismeretek,
módszerek, technikák elsajátítása
mellett kiscsoportos foglalkozások
keretében ismerkedhetsz meg a hazai
és nemzetközi intézmények, valamint
tudományos műhelyek működésével,
rendezvényeivel. Emellett a
szakon különleges ismeretkörökbe
vezetjük be a hallgatókat: alapos
ismereteket szerzel a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok, a regionális
és civilizációs tanulmányok
és az általános diplomácia
világáról. Kiterjedt nemzetközi
partnerkapcsolataink révén egyedülálló
lehetőségeket biztosítunk a külföldön
tanulásra és szakmai gyakorlatra az
ERASMUS+ program keretében.

Azok, akik az angol nyelvű képzést
választják, külföldi hallgatókkal együtt
tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra
és interkulturális tapasztalatokra is szert
tesznek az egyetemi évek alatt.

Turizmus-menedzsment
Képzésünk elvégzése után képes
leszel a turizmus területén önálló
és átfogó tervezési, irányítási és
koordinációs feladatok ellátására
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 rendszerszemléletű
tervezésre és megvalósításra, magas
szintű menedzsment- ismereteidnek
köszönhetően alkalmas leszel a
turizmus különböző területein
közép- és felsővezetői feladatok
ellátására. A képzés alapvetően
magyar nyelven folyik, de bizonyos
szaktárgyakat angolul 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 innovativitást igénylő
feladatmegoldást, illetve ha saját
céget szeretnél alapítani, és azt
sikeresen, szilárd elméleti alapokra
és gyakorlati tapasztalatokra
támaszkodva működtetni.

Vállalkozásfejlesztés
Képzésünkön nemzetközi
összehasonlításban is versenyképes,
korszerű és magas színvonalon
sajátíthatod el az elméleti és
módszertani ismeretanyagot, így
képes leszel a gazdálkodó szervezetek
tevékenységének elemzésére és
komplex fejlesztési feladatainak
megoldására. A magas szintű
vállalkozásfejlesztési, innovációelméleti
és módszertani ismeretanyag,
mesterszintű üzleti ismeretek, 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, kreativitást és innovativitást
igénylő feladatmegoldást, ha kíváncsi
vagy a vállalkozások és szervezetek,
valamint a nemzetgazdaság eredményes
működtetésének módszereire, a
nemzetközi gazdasági kapcsolatokban
rejlő lehetőségek kihasználásának és a
fenntartható fejlődés megvalósításának
lehetőségeire.
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Artúr a Rendszerváltás
Történet Kutató Intézet
ösztöndíjasa volt.
Fél évig kutatást végzett
'A rendszerváltás folyamatai
Salgótarjánban és Nógrád
Megyében, kiemelten
a helyi MDF története'
témakörben. A lokális
fókuszt az adta, hogy
Salgótarjánból származik.

Az alapképzés után rögtön folytattam a mesterképzést.
Ami kifejezetten tetszett az az, hogy – nyilván ezt sokan
állítják magukról, de – a Kodolányi valójában hallgatóbarát
egyetem. A mesterképzésen egy csoportban mindössze
5-6-an voltunk, és az alapképzéshez képest még
gyakorlatiasabb volt az egész. A tanárok nem is annyira
oktatni akartak, inkább a megfelelő gondolkodásra rávezetni.
Pont ezért a mesterképzés nekem még az alapképzésnél
is barátságosabb volt. Nem volt megterhelő a tanulás, nem
éreztem, hogy erőszakkal kell információkat tuszkolnom az
agyamba. Bementem, beszélgettünk egy témáról, és úgy
jöttem ki, hogy tudást szereztem. Valódi fejtágítás volt, ahol
az élmények mentén épült be a tudás. A Kodolányi tanárai
rávezettek arra, hogy mindig komplexen vizsgáljam a dolgokat.

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK
Diplomácia
Diplomáciai kreatív írás
Diplomáciai vezetés és team-menedzsment
Nemzetközi PR és marketing
Nemzetközi tárgyalások elmélete és
gyakorlata, Interkulturális kommunikáció
a nemzetközi kapcsolatokban

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
Diplomataként, nemzetközi szakértőként,
kutatóként, politikai és nemzetközi
újságíróként, az államigazgatás és
multinacionális vállalatok, valamint
nemzetközi szervezetek vezető
alkalmazottjaként helyezkedhetnek el.

NAGY ARTÚR
KEYENCE, területi képviselő

NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK

ANGOL
NYELVEN IS

Képzésünk személyiség- és feladatközpontú foglalkozások segítségével készíti fel
hallgatóinkat a munkaerőpiacon való helytállásra. A megszerzett tudás és gyakorlat
alkalmassá tesz majd téged a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak
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 keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett
kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi
intézmények, valamint tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel. Emellett a
szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: alapos ismereteket szerzel
a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a regionális és civilizációs tanulmányok és az
általános diplomácia világáról. Kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló
lehetőségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS+
program keretében. Azok, akik az angol nyelvű képzést választják, külföldi hallgatókkal
együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is
szert tesznek az egyetemi évek alatt.
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DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
Okleveles nemzetközi kapcsolatok
elemző (International Relations
Expert)

Továbbtanulási lehetőségek a
mesterszakon megszerzett diplomával
A Nemzetközi tanulmányok mesterszakot
elvégző hallgatók társadalomtudományi
doktori iskolákban tanulhatnak tovább.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok és a
nemzetközi igazgatási alapképzési szak.
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az
államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési
és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mesterképzés

nappali

(magyar)

költségtérítéses

Mesterképzés

nappali

(magyar)

támogatott

Mesterképzés

nappali

(angol)

költségtérítéses

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Mesterképzés

nappali

(angol)

támogatott

Budapest | nappali (angol
nyelven is), levelező

Mesterképzés

levelező

(magyar)

költségtérítéses

Mesterképzés

levelező

(magyar)

támogatott

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

300 000

Ft/félév

Ft/félév

–

4 félév
4 félév

–

300 000

4 félév
4 félév

–

350 000

KÉPZÉSI IDŐ

Ft/félév

4 félév
4 félév
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A Kodolányi turizmus-vendéglátás
alapszakának keretében elsajátított ismeretek
csak még inkább megerősítették a szakmai
elhivatottságomat, ezért fel sem merült a
kérdés, hogy a mesterszakos tanulmányaimat
más felsőoktatási intézményben végezzem el.
A KJE turizmus-menedzsment mesterképzésén
a legfrissebb trendekre épülő elméleti tudást a
gyakorlatorientált képzéssel ötvöző kurzusok olyan
készségek megszerzését biztosították számomra,
amelyek a jelenlegi szakmai sikereim zálogát jelentik."

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Turizmus vendéglátás, valamint meghatározott kiegészítő kreditek teljesítésével
nemzetközi gazdálkodás, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati,
kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, gazdálkodási
és menedzsment, illetve üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők
adhatják be jelentkezésüket.

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
A Turizmus menedzsment mesterszakon végzettek eséllyel pályázhatnak vállalati
közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére a komplex turizmus ágazat számos
területén (például szálláshely-szektor, vendéglátás, desztináció menedzsment,
egészségturizmus, kulturális szféra). Sikerrel pályázhatnak nemzetközi vállalatok
különböző vezetői posztjainak betöltésére. Hatékonyan végezhetnek vállalkozások
számára tanácsadói tevékenységet, illetve saját cég létrehozását és sikeres
menedzselését is célul tűzhetik ki.

BOROS KITTI
Budapest Convention Bureau, kutatási és elemzési
menedzser

TURIZMUS
MENEDZSMENT

A DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG NEVE
ANGOL
NYELVEN IS

Képzésünk elvégzése után képes leszel a turizmus területén önálló és átfogó tervezési,
irányítási és koordinációs feladatok ellátására 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 turizmus szektor nemzetközi fejlődési
trendjeit, képes leszel az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemléletű
tervezésre és megvalósításra, magas szintű menedzsment ismereteidnek köszönhetően
alkalmas leszel a turizmus különböző területein közép- és felsővezetői feladatok
ellátására. A képzés alapvetően magyar nyelven folyik, de bizonyos szaktárgyakat angolul
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 innovativitást igénylő feladatmegoldást, illetve ha
saját céget szeretnél alapítani, és azt sikeresen, szilárd elméleti alapokra és gyakorlati
tapasztalatokra támaszkodva működtetni. Azok, akik az angol nyelvű képzést választják,
külföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális
tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt.
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Okleveles közgazdász, turizmus menedzsment szakon – Economist in Tourism
Management

ÉRDEKESSÉGEK A TURIZMUS MENEDZSMENT SZAKRÓL
A hallgatók egy pezsgő, innovatív légkörű intézmény munkájába kapcsolódhatnak be.
Részt vehetnek a Turizmus Tanszék kutatási, pályázati és gyakorlati munkáiban és a
nemzetközi együttműködések keretében zajló feladatokban is.
Ösztönözzük és segítjük a hallgatók TDK és OTDK versenyeken való részvételét. A
legkiválóbb hallgatóknak minden segítséget megadunk ahhoz, hogy tanulmányaikat
doktori képzésben folytathassák.

KÉPZÉSI SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mesterképzés

nappali (magyar)

költségtérítéses

Mesterképzés

nappali (magyar)

támogatott

Mesterképzés

nappali (angol)

költségtérítéses

Mesterképzés

nappali (angol)

támogatott

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Mesterképzés

levelező (magyar)

költségtérítéses

Budapest | nappali (angol nyelven is), levelező

Mesterképzés

levelező (magyar)

támogatott

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

300 000

Ft/félév

Ft/félév

–

4 félév
4 félév

–

300 000

4 félév
4 félév

–

350 000

KÉPZÉSI IDŐ

Ft/félév

4 félév
4 félév
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ISMERETKÖRÖK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

ANGOL
NYELVEN IS

Képzésünkön nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas
színvonalon sajátíthatod el az elméleti és módszertani ismeretanyagot, így képes
leszel a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési
feladatainak megoldására. A magas szintű vállalkozásfejlesztési, innováció elméleti
és módszertani ismeretanyag, mesterszintű üzleti ismeretek, 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, kreativitást és innovativitást
igénylő feladatmegoldást, ha kíváncsi vagy a vállalkozások és szervezetek, valamint
a nemzetgazdaság eredményes működtetésének módszereire, a nemzetközi
gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználásának és a fenntartható fejlődés
megvalósításának lehetőségeire.
Azok, akik az angol nyelvű képzést választják, külföldi hallgatókkal együtt tanulnak
majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek
az egyetemi évek alatt.

SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK A DIPLOMA
MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐEN
A vállalkozásfejlesztési mesterszak
elvégzése után eséllyel pályázhatnak
vállalati közép- és felsővezetői
munkakörök betöltésére,
innovációs, termelési, szolgáltatási,
minőségügyi, humánerőforrás,
pénzügyi, gazdálkodási tevékenységi
területeken. Hatékonyan végezhetnek
vállalkozások számára tanácsadói
tevékenységet, vagy saját vállalkozás
létrehozását és sikeres menedzselését
is célul tűzhetik ki.

DIPLOMÁBAN SZEREPLŐ
SZAKKÉPZETTSÉG NEVE

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Gazdálkodási és menedzsment és nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szakos diplomával rendelkezők, illetve – kiegészítő kreditek teljesítésével – az
alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem
és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők
jelentkezését várjuk.
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Alapozó ismeretek:
• Pénzügyi elemzés
• Kutatásmódszertan
• Vállalkozások költségvetési kapcsolatai
• Társadalmi gazdasági előrejelzések
• Stratégiai menedzsment
• Innováció menedzsment

Okleveles közgazdász,
vállalkozásfejlesztés szakon –
Economist in Business Development
KÉPZÉSI SZINT

Szakmai törzsanyag:
• Vállalkozás és globális piac
• Innováció és vállalkozásfejlesztési politika
• Vállalatfinanszírozás és pénzügyi
stratégiák
• Innováció-módszertan
• Üzleti kommunikáció
• Szolgáltató vállalkozás
• Vállalati döntéstámogató rendszerek
• Projektvezetés
• Vállalkozástan
• Piaci stratégiák
Specializációs ismeretek:
• Vezetői gazdaságtan és számvitel
• Értékelemzés
• Interkulturális menedzsment
• Üzleti tanácsadás,
• Kockázatmenedzsment
• Emberi erőforrás és tudásmenedzsment
Fentieken túl a hallgatóinknak többféle
szabadon választható, köztük angol nyelven
oktatott tárgy felvételére is lehetőségük
van. A programban a tudományos
minősítéssel rendelkező egyetemi
oktatók mellett gyakorlati szakemberek is
közreműködnek.

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mesterképzés

nappali (magyar)

költségtérítéses

Mesterképzés

nappali (magyar)

támogatott

Mesterképzés

nappali (angol)

költségtérítéses

Mesterképzés

nappali (angol)

támogatott

KÉPZÉSI HELYSZÍN

Mesterképzés

levelező (magyar)

költségtérítéses

Budapest | nappali (angol nyelven is), levelező

Mesterképzés

levelező (magyar)

támogatott

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

300 000

Ft/félév

Ft/félév

–

4 félév
4 félév

–

300 000

4 félév
4 félév

–

350 000

KÉPZÉSI IDŐ

Ft/félév

4 félév
4 félév

59

IMPRESSZUM
Kiadja | Kodolányi János Egyetem
Felelős kiadó | Dr. h.c. Szabó Péter PhD rektor
Felelős szerkesztő | Angelus Barbara, Kámán Ildikó, Bolfert Richárd
Grafikai tervezés | Boa Krisztina

A kiadványban szereplő helyszínek, szakok és egyéb feltételek tájékoztató jellegűek.
Pontosabb információért kérjük, keresd fel a felvi.hu-t vagy tájékozódj honlapunkon:
http://felveteli.kodolanyi.hu

©Kodolányi János Egyetem – 2020. Minden jog fenntartva.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
+36 80 203 769 | +36 22 543 324
felveteli@kodolanyi.hu
felveteli.kodolanyi.hu
kodolanyi
kodolanyiegyetem

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

