
Média és kommunikáció design 
 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Média és kommunikáció design 

 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése 

 

Média és kommunikáció designer (media and communication designer) 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe  
 

Művészet 

 

4. A felvétel feltételei:  
 

A képzésben kommunikáció és média, művészeti alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők 

vehetnek részt. 

 

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 

 

Két félév 

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:  
 

60 kredit 

 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben  

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

 A kommunikáció és média design szakos hallgatók ismerik a speciális médiatechnika 

alapjait. 

 Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a design menedzsment és a stratégiai tervezés 

témakörében ismerik a narratívák és a dramaturgia összefüggéseit. 

 Kellő alkalmazott pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a művészet pszichológia és a 

tárgyi esztétikai értékelés területén. Ismerik és jártasak a videogyártás és utógyártás 

témakörében. 

 Ismeri és jártas a vizuális tervezés ismereteiben. Ismeri és jártas az interakció design 

területén.  Ismeri és jártas a vizuális művészeti fejlesztés kérdéseit. 

 

Személyes adottságok, készségek 

 A kommunikációs és média design hallgatók képesek a designnel kapcsolatos marketing 

eszközök alkalmazására. 

 Képesek a design folyamatok interpretálására a kommunikáció és média vonatkozásában. 

 Képesek a kommunikációs és média folyamatok és technikák általános nézőpontjainak és 

műfajai határainak integrálására. 

 Tudják hogyan használható a média technológia dramaturgiailag értelmes módokon. 



  Képesek a kulturális és gazdasági folyamatok összekapcsolására. 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 A szakon végzettek alkalmasak kommunikáció és média, hang információ design és 

tartalomstratégia kialakítására. 

 A szakképzettség alapján a szakon végzettek képesek a televíziós, rádiós, elektronikus 

média programok szerkesztésében design tervezés típusú feladatok elvégzésére. 

 

 

A képzés célja  
 

A képzés célja olyan kreatív iparági specializációk megszerzése a kommunikáció design, a média 

design, a hang design és az interakció design területén, amely lehetővé teszi a kommunikációs és 

interakciós folyamatok, tartalmak és a digitális média kapcsolatát digitális iparágakban, 

üzletágakban. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték: 

 

A kreatív iparágak jellemzői 10-20 kredit 

Kommunikáció és média kultúra és design 10-30 kredit 

IT technológiák a tervezésben 10-15 kredit 

Design alkalmazások 10-20 kredit 

 

Elmélet és gyakorlat aránya: 40–60% 

 

   

9. A szakdolgozat kreditértéke: 
 

5 kredit (az egyéni gyakorlat részeként) 

 


