
Újságíróképzés szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: újságíróképzés szakirányú 

továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: szakképzett újságíró 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltételei: bármely képzési területen, alapképzésben szerzett oklevél 
 
5. A képzési idı: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 
környezetben, tevékenységrendszerben. 

 
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
A hallgatók a meglévı felsıfokú végzettségük hasznosításához olyan új kompetenciákat 
szereznek, melyek alkalmassá teszik ıket a szakterületükön belüli újságírói tevékenység 
végzésére, illetve olyan újságírói munkára, melynek során az eredeti végzettségüket jól 
hasznosítják. 
Kompetenssé válnak a szakterületükön hírek elkészítésére, a szélesebb közönséggel való 
kapcsolattartásra, sajtóközlemények szerkesztésére, sajtóesemények szervezésére. 
A szakirányú továbbképzés az újságírói és kommunikátori képességek kialakítását, illetve 
folytonos fejlesztését hivatott elısegíteni. 
A képzés során nagy hangsúlyt kap a gyakorlat: az írott és az elektronikus médiában való 
szerkesztıi, lapkészítıi, tördelıi, televíziómősor-szerkesztıi és televíziómősor-vezetıi munka 
megismerése, gyakorlati elsajátítása. 
 
Személyes adottságok, készségek: 
A szakirányú továbbképzés erısíti a hallgatók kommunikációs készségét, problémafelismerı 
és -kezelı képességét. Fejleszti szociális érzékenységüket, így különösen a különbözı 
társadalmi helyzető, lakóhelyő, illetve kisebbségekhez tartozó emberek viselkedésének jobb 
megértését, az eltérı szociokulturális háttér és az eltérı magatartásformák közötti 
összefüggések felismerését. Növeli a hallgatók toleranciáját, empátiáját. 
A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes alkalmazni a képzésben elsajátított 
ismereteket: 
− ismeri a sajtómőfajok rendszerét, alkalmazni tudja annak mőfajait, elsajátítja az adott mőfaj 

nyelvi, stilisztikai, formai követelményeit, 
− ismeretei vannak az irodalmi igénnyel mővelt újságírásról, annak történetérıl, 
− elsajátítja és alkalmazza az újságírói nyelvhasználatot, annak stilisztikai, 

mondatszerkesztési sajátosságait, nyelvi kifejezıeszközeinek sokszínőségét, 
− eligazodik a hangzó és írott szövegek világában, történetében, illetve a köztük fennálló 

alapvetı mediális különbségek között, ismereteket szerez a tömegkommunikáció és a 
digitális hálózatok kulturális szerepe témakörben, 



− szerkesztési, olvasószerkesztési, a lapkészítési, tördelési ismereteket szerez,  
− birtokában lesz az újságíráshoz szükséges társadalmi, kommunikációs, retorikai, 

szociálpszichológiai, médiajogi, médiaetikai ismereteknek, 
− képes megfelelıen beszélni, betartani a viselkedési szabályokat, a protokollt, 
− megismeri a televíziós mősorszerkesztés gyakorlatát, annak minden részterületével együtt. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A szakirányú továbbképzés során a hallgatók ismereteket szereznek a társadalmat mőködtetı 
kommunikációs rendszerekrıl, az írott és az elektronikus médiáról, valamint a társadalmi 
kommunikáció fontosabb intézményeirıl és színtereirıl, s ennek alapján felkészültekké válnak 
a társadalmi kommunikáció empirikus elemzésére, vizsgálatára és a társadalmi kommunikáció 
alapvetı intézményeiben, szerkesztıségekben való újságírói munka végzésére. 
A képzés felkészíti a hallgatókat a helyi nyilvánosság különbözı színtereinek, a nyomtatott és 
elektronikus sajtó médiumainak olyan hasznosítására, mely az érintett helyi társadalom 
széleskörő participációját segíti. 
A szakirányú továbbképzésben végzett hallgató képesek ellátni a televíziómősor-szerkesztıi, 
illetve a televíziómősor-vezetıi feladatokat és az ezt segítı tevékenységeket. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
 

Társadalmi, jogi, etikai és marketingismeretek (T): 10 kredit 
Társadalomismeret; helyi társadalom – kisebbségek – civilek; szociálpszichológia, 
médiapszichológia; médiajog és jogi ismeretek; etika – médiaetika; reklám és marketing; 
társadalmi nyilvánosság és PR. 
 
Sajtóelméleti, kommunikációs, stilisztikai, szerkesztési ismeretek (S): 21 kredit 
A 20. századi magyar irodalom és publicisztika jellemzıi; vizuális alapismeretek; 
kommunikáció-tömegkommunikáció; retorika – szóbeliség, írásbeliség; sajtótörténet; 
sajtómőfajok a gyakorlatban; sajtónyelv; lapkészítés; szerkesztési alapismeretek; 
beszédkultúra, viselkedési szabályok, protokoll; internetes mőfajok; stilisztikai gyakorlat; 
helyesírási gyakorlat. 
 
Televíziómősor-szerkesztıi és -vezetıi tevékenység (TSZ): 21 kredit 
A televíziós mőfajok; a szinopszis készítésének gyakorlata; az összekötı, felvezetı 
szövegek alkotása; az élı interjúkészítés szabályai; a hangmérnöki munka; az operatıri, 
zenei szerkesztıi, berendezıi, díszletezıi munka; az interaktivitás, visszacsatolás (telefon, 
sms, on-line); az interjúkészítés; a rögtönzés, rendezıi szinopszis használata; a szereplés, az 
egyéni stílus, megjelenés; a beszédkészség, beszédtechnika, testbeszéd. 

 
9.  A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: újságíróképzés szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: szakképzett újságíró 



g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FIF/953-4/2011. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2011/2012. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 250/2011. sz. határozata (2011. június 23.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kırizs Imre, 71522162929 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az 

OH-FIF/712-2/2011. sz. határozattal nyilvántartásba vett újságíróképzés szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 


