MÉDIAISKOLA TÁJÉKOZTATÓ A SZENT PÁL AKADÉMIA
HALLGATÓI SZÁMÁRA

A KÉPZÉS CÉLJA: keresztény kommunikációs és média szakemberek szakmai felkészítése, képzése.
A KÉPZÉS GAZDÁJA: Szent Pál Akadémia. Egyrészt saját képzésének (Teológia osztatlan mesterszak)
részeként, másrészt felnőttképzésként, tanfolyami keretek közt együttműködve az ATV-vel, a Hetek című
hetilappal és a Hit Rádióval.
MILYEN TÁRGYAKRÓL, KURZUSOKRÓL VAN SZÓ?
A médiaiskola képzést a 2016/17-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be, megváltoztatva a Retorika és
Kommunikáció tárgyak tekintetében a mintatantervet. A tanulmányaikat 2016/17-től kezdő, I. évfolyamos
hallgatók tanulmányaik első félévében kötelezően felveendő tárgyak keretében hallgatják majd a médiaiskola
képzés első modulját. A 2016/17-ben II. és III. évfolyamos hallgatók az első modul Retorika tananyagát
válaszható tárgyként vehetik fel, míg a Kommunikáció 1 tárgyat megújult programmal kötelező tárgyként. A
jelenleg IV-V. éves hallgatók választásuk szerint, szabadon vehetik fel a médiaiskola kurzusait (a két tárgyat
– KO3, RET4 – együtt), amennyiben rendelkezésre áll elég férőhely. A képzés 4. modulja csak a Szent Pál
Akadémia hallgatói részére, változatlanul az Akadémia Csarnokban lesz elérhető (ld. alul a 4. modulról
írottakat).
A képzés alább található programja az alábbi kötelező, illetve választható tárgyak keretében hallgatható majd.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a médiaiskola kurzusai csak a nappali tagozaton hallgathatók, a levelezős
konzultációk keretében nem.
Félév (modul)
1. modul, 1. félév
2016/17. 1. félév

2. modul, 2. félév
2016/17. 2. félév
3. modul, 3. félév
2017/18. 1. félév
4. modul, 4. félév
2017/18. (vagy
valamelyik következő
tanév) 1. félév

Tárgy (tárgykód)

Kötelező/
választható
Retorika 1, médiaiskola (RET1)
Kötelező
Kommunikáció 1, médiaiskola (KO1)
Kötelező
Retorika 4, médiaiskola (RET4)*
Választható
Kommunikáció 3, médiaiskola (KO3)** Választható
Retorika 2, médiaiskola (RET2)***
Kötelező
Speciális kollégiumok
Választható
Speciális kollégiumok
Választható
Retorika 2 (RET2) a hagyományos
programmal

Kötelező

Évfolyam
I.
I, II, III.
II, III, IV, V.
IV, V.
I.
I-V.
I-V. (akik a belső felvételi
vizsgán megfeleltek)
II-V. évfolyam páratlan
félévekben való
meghirdetés alapján

2018/19. 2. félév
Kommunikáció 2 (KO2)
Kötelező
III. évfolyam
2020/21. 1. félév
Retorika 3 (RET3)
Kötelező
V. évfolyam
* Azoknak, akik már tejesítették a Retorika 1-et.
** Azoknak, akik már teljesítették a Kommunikáció 1-et.
*** Aki nem veszi fel a médiaiskola kurzusait, az eddigi programmal a nappalis órarendben is teljesítheti a
kötelező tárgyat egy másik tanévben.

KIK VEHETIK FEL EZEKET A TÁRGYAKAT, KURZUSOKAT?
A Szent Pál Akadémia hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a 2016/17. 1. félévére beiratkozó hallgatói a
nappali tagozatos órarendbe beépített (heti kétszeri rendszerességű) kötelező, illetve választható (ld. a fenti
táblázatot) tárgyakként vehetik fel a médiaiskola kurzusait. A hallgatók részére az állami támogatottság/állami
ösztöndíj vagy a költségtérítés/önköltség fedezi a költségeket. A médiaiskola keretében meghirdetett
kurzusokat mindazok felvehetik (korlátozott létszámban), akik részt tudnak venni a heti kétszeri órán.
A KÉPZÉS HELYSZÍNE: Kharisz Diákotthon (1105 Budapest, Szent László tér 16.) előadóterme.
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA, MENETE
Óraszám: 96 óra / félév (12 héten át egy héten kétszer, kedden és csütörtökön este 2X90 perc, 17.30-tól 20.45ig).
A képzés 3 modulból épül fel és folyamatában lehet elvégezni, vagyis el kell végezni az első modul tárgyait,
hogy fel lehessen venni a második modul tárgyait. A második modul tárgyait el kell végezni ahhoz, hogy fel
lehessen venni a harmadik modul tárgyait, de itt van még egy feltétel, hogy meg kell felelni a belső felvételi
vizsgán.
A KÉPZÉS PROGRAMJA
1. MODUL (1. FÉLÉV)
ÁLTALÁNOS KOMMUNIKÁCIÓS, MÉDIAELMÉLETI ALAPOK
 Az írásbeli és szóbeli kommunikáció alapjai (24 óra)
 Műveltségi kurzusok: jog, választási rendszer, közgazdaság, politika, nemzetközi kapcsolatok,
történelem, irodalom, sajtótörténet, szociálpszichológia (40 óra)
 Szakmai ismeretek: Általános médiaismeret, Alapvető műfajok ismerete (32 óra)
A Szent Pál Akadémia hallgatói részére kötelező órák, átalakítva ezzel az eddigi Retorika 1 és Kommunikáció
1 programját. Akik már tanulták e tárgyakat, vagy e tárgyak egyikét, Retorika 4-ként és Kommunikáció 3ként vehetik fel.
2. MODUL (2. FÉLÉV)
AZ ÚJSÁGÍRÁS ALAPJAI
Cél (a félév végére): a szakmák megismerése a médián belül, szakmaválasztás.
Médiaelméleti ismeretek folytatása (6 óra)
Médiajog, médiaetika, sajtónyelv, médiastruktúra
Médiaterületek és működésük bemutatása (20 óra)
Műfajismeret és gyakorlat (56 óra)
Az újságírói munka a gyakorlatban (8 óra)
Szerkesztés – szerkesztői munka (6 óra)
A fenti területek elméleti alapjai gyakorlati feladatokkal és betekintéssel.
A Szent Pál Akadémia hallgatói részére ebbe a részbe épül be a Retorika 2 kötelező tantárgy új programmal
(nyilvános beszéd, prezentáció), a többi tantárgy választható speciális kollégium lesz. Akik nem választják
ebben a félévben a médiaiskola programját, azoknak a Retorika 2 tantárgy a következő tanév első félévében a
régi programmal felvehető a nappali tagozatos órarend szerint.

3. MODUL (3. FÉLÉV)
SPECIALIZÁLÓDÁS, SZAKOSODÁS MÉDIATERÜLETEKRE. GYAKORLAT A KÜLÖNBÖZŐ
MÉDIATERÜLETEKEN, SZAKMÁKBAN
Jelentkezés és felvételi alapján a legtehetségesebbeknek szakmai gyakorlati lehetőség a HETEK-ben, ATVben, a Hit Rádióban, egyéb területeken “élesben”. A résztvevők választhatnak a szakmák közül, felvételi
alapján kerülnek be az adott szakmára.
1. Írott műfajok:
print
online
szerkesztőségi gyakorlat.
Újságírás, internetes újságírás: (segéd)riporter, (segéd)szerkesztő, rovatvezető; belpolitikai, külpolitikai,
gazdasági, kulturális, sport- stb. újságíró, külföldi tudósító; fotóriporter; tördelő, tördelőszerkesztő; online
újságíró, szerkesztő a fenti területeken, blogíró, közösségi médiaíró.
2. Televízió: speciális ismeretek (tv-s műfajismeret, szerkesztés, műsortípusok, operatőri, vágási és rendezői
alapismeretek, szakmai kifejezések, retorika), szerkesztőségi gyakorlat.
Televíziós műsorvezető, konferanszié, műsorvezető, (segéd)riporter, tudósító, sportriporter; televíziós
műsorszerkesztő, televízió rovatvezetője, teletext főszerkesztő; (segéd)rendező, kameramann, technikus,
vágó, hangasszisztens, közösségi médiaoldal, honlap szerkesztője.
3. Rádió: speciális ismeretek (műfajok és műsortípusok, vágási és rendezői alapismeretek, szakmai
kifejezések, retorika), szerkesztőségi gyakorlat.
Rádiós műsorvezető, konferanszié, műsorvezető, (segéd)riporter, tudósító; rádiós műsorszerkesztő,
rovatvezető; (segéd)rendező, technikus, vágó, hangasszisztens, közösségi médiaoldal, honlap szerkesztője.
Ennek a modulnak a végén a résztvevők a tanfolyam elvégzéséről szóló oklevelet szereznek. A 3. modult
elvégző SZPA hallgatók a jövőben Teológia mesterszakos diplomájukat a kommunikációs specializációra
vonatkozó bejegyzéssel kaphatnák kézhez.
4. MODUL
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓINAK
Az eddigi főiskolai tananyag fennmaradó része a napközbeni, nappali tagozatos órarendben folyna tovább:
Retorika 2 (az eddigi programmal azok számára, akik nem veszik fel a médiaiskola tárgyait a 2. modultól),
Retorika 3 (egyházi szónoklat); Kommunikáció 2. A mintatantervben a Retorika 3 átkerül felsőbb évfolyamra,
IV. évre, amikor a hallgatók igei és teológiai ismeretei nagyobbak, ami feltétele az egyházi beszéd
gyakorlásának.
A Szent Pál Akadémia hallgatói részére ezek kötelező órák. A tanfolyam hallgatói ezen nem vesznek részt.

