SAJTÓSZEMLE
Téma: Kommunikáció képzés (a megjelenés időrendjében)
Kézivezérlés a felsőoktatásban A szakember nem megszüntetné, hanem kötelezővé tenné a
kommunikáció oktatását.
Felülvizsgálják a képzéseket Egy szakmai grémium vizsgálja felül a felsőoktatásban meghirdetett
szakokat. Arról viszont szó sincs, hogy a szaktárca egy intézménybe koncentrálná a
kommunikációs képzéseket, ez teljes félreértés jelentette ki a felsőoktatásért felelős államtitkár.
Romkocsmában kereshetik a tandíjravalót a bölcsészek Nemcsak a kommunikáció, hanem a
nemzetközi kapcsolatok, a könyvtár-informatika és az andragógia szakok léte is kérdéses
Magyarországon. Meg még egy csomó másé is. A minisztérium tagad, szerintük ez csak
hangulatkeltés.
A haszontalan bölcsész szinonimája a közbeszédben mégsem a filozófus, hanem a
szociológus, illetve a kommunikáció szakos.
A kormánytól függetlenül is elég széles körben elterjedt vélekedés, hogy a bölcsészek
csak nézik a köldöküket, söröznek, kávéznak, lopják a napot, és semmi hasznosat nem
tanulnak, csak öncélú hülyeségeket, szellemi maszturbációt folytatnak. És egyetem után
a munkanélküliek táborát szaporítják. Nem tanulnak és nem csinálnak semmi
kézzelfoghatóan hasznosat.
Tulajdonképpen a rengeteg büfé-ruhatár szakra mi szükség is van? Hogy még több
legyen a diplomás munkanélküli? Ebbe megéri pénzt invesztálni a társadalomnak? Mert
ez is egy szabadpiaci verseny ellenes lépés, hogy olyan szakokat tart fenn az állam, amire
semmi kereslet... Akkor már inkább olyan alapszakok legyenek, amikből könnyen át
lehet képezni a diákokat keresett és minőségi szakemberekké!
Minden szakra szükség van, még a szalvétaszakra is, mert pénzt hoz az egyetemnek!
Töltsük fel szalvétaszakosokkal az egyetemeket, hogy a dékánnak jusson új bőrfotel
minden évben, és hogy vécésnéninek is csak diplomával lehessen jelentkezni.
a kommunikációs könyvtár-ruhatár andragógia kamubaromságokra egyáltalán nincs
szükség.
Amúgy külön kell választani azokat a szakokat, amelyeket meg kell szüntetni, azoktól,
amelyeket meg lehet tartani, csak az államilag finanszírozott helyeket kell megszüntetni
bennük. A kommunikációt egyértelműen meg kell szüntetni. Illetve legfeljebb
psoztgraduális képzésként tartanám meg, a már valamilyen diplomával rendelkezők
számára. Az andragógia dettó.
„A társadalomtervezés nem mérnöki munka” – interjú Horányi Özsébbel
Ezzel tényleg legfőképpen a büfében lehet elhelyezkedni. Amúgy pedig a médiában
megfigyelhető a "termés", általános iskolában is kínos nyelvtani hibákkal megírt
ideologizált cikkek tömkelege, mintha Aczél Endre és hasonlók "tanítanák" őket.
A képzésnek egyébként semmiféle tekintélye nincs én sem értem az állami támogatását.
Legalábbis ebben a formában nem értem.
Erdélyben is kommunkációt tanulnak legszívesebben a magyar diákok Évről évre egyre több
magyarországi hallgatóval rendelkezik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Miközben
sajtóhírek alapján a budapesti kormányzat a kommunikációs szakokat be akarja szüntetni, az
anyaországi diákok nagy ré...
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Pokorni: Nem elfogadható a kommunikáció szak tiltása Sokkal jobb, ha valaki kommunikáció
képzésre költi a pénzét, mintha inna vagy külföldre menne tanulni - mondta Pokorni Zoltán a
Fidesz egykori vezető oktatáspolitikusa az Átlátszó Oktatásnak.
Pokorni: Sokkal jobb, mintha iszik vagy külföldre megy tanulni Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke
szerint nem a kormány dolga, hogy megszabja ki milyen képzésre költi a saját pénzét, ezért
felesleges a kommunikáció szakok megszüntetése. Pokorni szerint az államilag központosított
médiaképzés i...
Nem szűnnek meg a kommunikációs szakok Egy szakmai grémium vizsgálja felül a
felsőoktatásban meghirdetett szakokat. Dönthetnek egy adott szak megszüntetéséről, vagy
tartalmának módosításáról. Semmiképp nem arról van azonban szó, miszerint a szaktárca egy
intézménybe ko...
Nem hiányszakmák vannak, hanem utált szakmák Pokorni Zoltánt kérdezték a
szakmunkásképzésről, a kommunikáció szakok megszüntetéséről és a váci Madách Gimnázium
tanárainak leveléről is. [...] Bővebben!
Nem szűnnek meg a kommunikációs szakok Egy szakmai grémium vizsgálja felül a
felsőoktatásban meghirdetett szakokat. Dönthetnek egy adott szak megszüntetéséről, vagy
tartalmának módosításáról.
Palkovics: nem szűnnek meg a kommunikáció szakok Semmifajta olyan terv nincs, miszerint a
felsőoktatásban megszüntetnék a kommunikációs szakokat, illetve azokat egy intézménybe
összevonnák -jelentette ki Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió 180
pe...
Palkovics: Nem szűnnek meg a kommunikációs szakok A szakokat egy szakmai grémium vizsgálja
felül, nem a minisztérium - hangoztatta a felsőoktatási államtitkár.
Kommunikáció-képzés: folyamatban lévő ügyből lett híresztelés Már egy hónapja fölmerült,
nincs rá piaci igény a szaktárca szerint. Majd gyorsan meggondolták magukat.
Mégis megmaradnak a kommunikációs szakok? Zajlanak az egyeztetések a felsőoktatási
képzések szerkezetének átalakításáról. Lapinformáció szerint a tervek között szerepel a
kommunikációs képzések megszüntetése, más szakoknál pedig az állami ösztöndíjas helyeket
törölnék el.
Mérték Médiaelemző Műhely : Kommunikáció, képzés, szabadság Kikérjük magunknak, hogy a
kormányzat semmibe vegye a kommunikációs képzések társadalmi jelentőségét, valamint e
szakok jelenlegi és reménybeli hallgatóinak és oktatóinak teljesítményét és érdekeit. [...]
Bővebben!
Kommunikáció, képzés, szabadság Mérték Médiaelemző Műhely: Kikérjük magunknak, hogy a
kormányzat semmibe vegye a kommunikációs képzések társadalmi jelentőségét, valamint e
szakok jelenlegi és reménybeli hallgatóinak és oktatóinak teljesítményét és érdekeit.
Kikérhetitek magatoknak, de mégsem normális dolog, hogy minden harmadik hülye
kommunikációs, meg médiaszakot végez, mert ezzel gyakorlatilak vesz magának egy
darab papírt, hogy van neki diplomája. Utána meg úgyis tanulnia kell valami rendes
szakmát.
"újságíró szak az állami egyetemeken sem alapképzésben, sem mesterképzésben nincs,
az egyetemek eltúlzott elmélet-központúsága mellett"
Egyetemen mérnököt, orvost vagy jogászt képzünk: olyat, ahol KELL az erôs elméleti
alap, fôleg h a tudományos életre is itt kèszül az utánpótlás.
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Ujságiro képzés még fôiskolára sem valo szerintem, hiába a gyakorlati orientáltság
hangsulyosabb megjelenése ott, de az ujsagiro kb olyan mint a webdesigber. Lehet
elméleti kèpzèsbôl ès autodidakts modbol is tök jo. Vagy tök szar.
A tapasztalatom szerint az újságírói munkához alapvetően kiforrott személyiség,
hivatástudat szükségeltetik. A fogalmazásképesség tehetség kérdése is, de fejleszthető.
A társadalmi problémák iránti érzékenység alapvető feltétel. Szerintem, ha valaki
eldöntötte, hogy az újságírói hivatást választja, a majdani munkájához sokkal
hasznosabb tudásra tesz szert, ha jogot tanul az egyetemen, vagy közgazdaságtant, plusz
legalább két világnyelvet felsőfokon. De a bölcsész (tanári) diploma, az államigazgatási,
vagy egészségügyi főiskolai, a politológus, szociológus sőt még mérnöki diploma is
hasznosabb az újságírói munkához, mint a kommunikáció szak elvégzése. Kifejezetten
előny, ha egy újságíró tényleg ért is valamihez. A szakma szabályainak elsajátításához
szerintem nincs szükség ötéves képzéshez, azt (bármilyen diploma után) egy-két éves
tanfolyamon, illetve a gyakorlatban el lehet sajátítani.
Nemcsak a kormányzat hanem a magyar emberek többsége is úgy gondolja, hogy
kommunikációs szélhámosoknak semmi értéke sincs a társadalom számára.
Ha ilyesmit akartok tanulni akkor azt tegyétek a saját zsebekből, nem a magyar
adófizetők zsebeiből.
A kommunikációs szakkal lehetetlen elhelyezkedni, használhatatlan képzést ad.
Kommunikáció szak: nem tűnik el, átalakul Míg korábban sarkos megállapítások jelentek meg a
kormányzati tervekről, egyelőre még csak egyztetés folyik, és a felülviszgálatot végző bizottság
szerint is szükség van az alapszakra írja az Index.
Lőttek a kommunikáció szaknak? A meg nem térülő túltermelés miatt kaszálnák el teljesen a
kommunikáció- és médiatudományi szakokat.Lőttek a kommunikáció szaknak? - pecsma.hu.
Összecsúszott infók okoztak komoly pánikot Nem szűnik meg, csak átalakul: ezután is lesz
valamilyen fizetős média vagy üzleti kommunikáció szak. Az állam viszont csak a saját közmédiája
képzését fizeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A többieknek nem lesz sok esélyük.
Nincs szükség több bölcsészre és újságíróra? Nyilatkozatháború zajlik a kommunikáció szak
megszüntetéséről szóló cikk megjelenése után. Azt viszont egyelőre nem tudni, miként alakítanák
át a képzési rendszert - írja a Népszabadság.
Nem lesz kommunikációs képzés a szegedi egyetemen? Megszűnhet több alapszak a magyar
felsőoktatásban jövőre, például a népszerű kommunikáció szak, az andragógia pedig csak
önköltséges formában, valószínűleg más néven marad - szivárgott ki egy munkaértekezletről.
Kommunikáció, médiaszak, marketing -> "Hogyan tévesszük meg a népet úgy, hogy még
magunk is elhisszük a hazugságokat" képzés.
Eddig is tele volt az egyetem haszontalan, a munkaerőpiacon semmit nem érő szakokkal
pl. ember és társadalom; múltikulturális nevelés tanára, pedagógia, kisebbségpolitika.
Dráma.Úgyis kevés az asztalos meg a kőműves.
Ezt a szakot könnyű elvégezni,könnyű volt bejutni, s így diplomásnak mondhatja magát.
Ideje volt már. A médiában úgyis csak olcsó ribancok, vv hősök jutnak be, a telekom
1430- ascall centere sem tud már több fiatalt felszívni.
Kommunikációs háború: terv van, csak senki sem tudja, milyen A kormány meg akarja szüntetni
a kommunikáció szakot a felsőoktatásban. Vagy éppen nem akarja. Egyelőre csak az biztos, hogy
nyilatkozatháború zajlik az ügyben. Azt viszont nem tudni, miként alakítanák át a képzési
rendszert.
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Kommunikáció állami felügyelettel? Tizenöt százalékkal csökkentené a főiskolai, egyetemi
képzések számát a kormány. Az egyik legnépszerűbbnek számító kommunikáció szakot
megszüntetnék, másoknál az állami finanszírozást vennék vissza értesült az Eduline. Az államti...
Kommunikációs háború: terv van, csak senki sem tudja, milyen A kormány meg akarja szüntetni
a kommunikáció szakot a felsőoktatásban. Vagy éppen nem akarja. Egyelőre csak az biztos, hogy
nyilatkozatháború zajlik az ügyben. Azt viszont nem tudni, miként alakítanák át a képzési
rendszert.
Szeged elismeri, a közszolgálati egyetem cáfol A szegedi dékán elismerte, hogy megszűnhet a
kommunikáció szak az egyetemen, az ELTE dékánja viszont nem tartja valószínűnek, hogy pont
ezt a képzést törölnék a felsőoktatási rendszerből.
Nem lesz többet kommunikáció szak? Alapképzéseket szüntethet meg a k... Mindig újságíró
szerettél volna lenni? Egy új államtitkári tervezet szerint,... A Nem lesz többet kommunikáció
szak? Alapképzéseket szüntethet meg a kormány bejegyzés először a Középsuli - magazin
középiskolásoknak jelent meg.
Indok nélkül szüntetné meg a kormány a kommunikáció-képzést A kormány több egyetemi és
főiskolai alapszakot megszüntetne, köztük a kommunikáció-képzést is - adta hírül az Eduline. A
szegedi egyetem dékánja nem cáfolta a szak megszüntetésének hírét, de közleményében azt írta:
csak a BA-képz...
Reagált a BKF: szükség van a kommunikációs szakemberekre Több szakot is megszüntethetnek
vagy fizetőssé tehetnek a felsőoktatásban néhány éven belül az Eduline szerint. A minisztérium
azt állítja: csupán hangulatkeltés folyik.
Sajnos vagy sem, de a kommunikacio szakon volt tenyleg a legmagasabb a tulteremeles oke, tapasztalat alapjan a szakatlagok meg a vegzok aranya is igen jo aranyokat mutattak,
am ezzel parhuzamosan a diplomas munkanelkuliek meg nem a szakmajukban
dolgozokbol is sokan kozuluk kerul ki. Az allamilag finanszirozott kepzes megszunteteset
ez iranyon tamogatom (persze a munkaeropiaci kereslet-kinalat figyelembe vetelevel), de
hogy a teljes kepzest megszuntessek, s az orszagban csak egy egyetemre osszpontositsak
- na, ezzel mar nem ertek egyet. Plane, hogy ez az NKE!
Megszüntetnék a kommunikációs szakokat Az eduline.hu egy államtitkári tervezetet ismertet.
Más képzéseknél az állami ösztöndíjas helyeket törölnék el végleg.
Egy dékán elismerte a kommunikáció szak megszüntetéséről szóló terve... A Kommunikáció- és
Médiatudomány alapszak szűnne meg, a mesterszak nem.
Végleg megszűnhet a kommunikáció szak Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Rektori
Konferencia illetékes szakbizottságaival folytat egyeztetéseket a felsőoktatási szakok
racionalizálásáról.Végleg megszűnhet a kommunikáció szak - pecsma.hu.
Addig irassa kommunikáció szakra a gyereket, amíg még van Az államtitkári tervezetet egyetlen
esettanulmány vagy statisztika nem támasztja alá. A BKF azt üzeni: nem adja fel a harcot.
Egy szavazás eredménye:
Mit gondol a változtatásról?
181 A kormány saját nevelésű újságírókat akar a Közszolgálati Egyetemen.
74 Valóban túltermelés van kommunikáció szakosokból.
30 Bár sokan tanulnak kommunikációt, nem igaz az, hogy nem tudnak elhelyezkedni.
22 Nem érdekel.
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Félig-meddig cáfolták a kommunikációs szakok megszüntetését Annak a reggel felröppent hírnek
egyfajta cáfolatát tartalmazza a minisztérium nyilatkozata, amely szerint megszüntetnék a
kommunikációs képzést, kivéve az új Közszolgálati Egyetemen. Az NKE szerint legalábbis náluk
nem lesz ilyen...
Hangulatkeltésnek tartják a kommunikáció szak megszűnéséről szóló hí... A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem is cáfolja, hogy a jövőben csak ott lehetne újságírást tanulni.
Szakok megszüntetése: ezek a képzések is a kukába kerülhetnek? A kommunikáció szak mellett a
nemzetközi kapcsolatok alapképzés és az informatikus könyvtáros mesterszak is megszűnhet az
ELTE docense szerint.
Ezt mondja az EMMI a kommunikáció szakról Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar
Rektori Konferencia illetékes szakbizottságaival folytat egyeztetéseket a felsőoktatási szakok
racionalizálásáról közölte a felsőoktatási államtitkárság szerdán az MTI kérdésére. A Nem...
Megszüntethetik a kommunikáció szakokat? Cáfol a minisztérium Több szakot is
megszüntethetnek vagy fizetőssé tehetnek a felsőoktatásban néhány éven belül az Eduline
szerint. A minisztérium azt állítja: csupán hangulatkeltés folyik.
Veszélyben az újságíróképzés A kormány megszüntetné a kommunikáció szakot, írta meg az
Eduline.hu. Ezzel veszélybe kerülhet az újságíróképzés is. Az egyik legnagyobb kommunikációs
intézmény, a BKF szerint nem létezhet társadalom kommunikáció szak nélkül.
Hammer Ferenc: Jó lenne tudni, hogy mit tervez a kormány pontosan Az ELTE docense reagált a
kormányzat kommunikáció szakokat bezáró döntésére.
EMMI: A HÖOK és a rektorok is támogatták a szakok megszüntetését Az Eduline szerdán arról írt,
hogy az EMMI Felsőoktatási Államtitkársága több egyetemi szak, köztük a kommunikáció szak
teljes megszüntetésére készül. Minisztériumi forrásaink szerint a szakok megszüntetése a
Felsőoktatási Stratég...
Alapvető probléma, hogy a kommunikáció-szakon végzettek nem értenek semmihez.
No, ezt a semmit aztán tényleg nehéz kommunikálni.
Jobb családban úgy az óvoda nagycsoport és a hatosztályos gimnázium között tanulnak
meg az emberek kommunikálni.
Ezek a büfé-ruhatár szakok egyetlen dologra voltak jók, fejpénzt szereztek az
egyetemeknek.
Még jó, hogy nem azt kérdezed, mi köze a kommunikáció szaknak /= félművelt
firkászképző/ az állami közszolgálathoz.
A kommunikáció, mint szak a későbbiekben nem nagyon használható, pláne az egy
szakosok esetében. Viszont rengetegen végzik ezt a szakot.
Megszűnik a kommunikáció szak? Hatalmas botrányt kavarhat az új államtitkári tervezet, amiben
több szakot is megszüntetnének, köztük az egyik legkedveltebb kommunikációt is. Az Eduline
értesülései szerint számos népszerű szak 2016-tól csak a Nemzeti Közszolgála...
Csakazértis tanítani fogjuk a kommunikációt! - BKF A főiskola ezzel a ma reggeli hírekre reagált,
miszerint akát teljesen eltörölhetik a kommunikáció szakot is.Az EMMI felsőoktatásért felelős
államtitkársága munkatársai felkeresték a dékánokat, akikkel áttekintették a szakkínálat...
Szuper. Éljen a diplomás munkanélkülieket képző felsőoktatás! Kellenek a szarmerők és
mosogatók Londonba.
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Megszüntetik a kommunikáció szakot az egyetemeken Több népszerű szakot önköltségessé
tenne a kormány, másokat pedig teljesen eltörölnének, ilyen például a kommunikáció szak derült ki az államtitkárság új stratégiájából, amelyet a dékánokkal ismertettek.
De egyáltalán kiket képeznek kommunikáció szakon? Van nevük vagy ők a
kommunikációszakot végzettek?
A "kommunikáció" sok esetben a hazudozás, a selyem- és ezüstpapírba csomagolt
félrebeszélés fehérgalléros válfaja. A sok beszéd a semmiről művészete.
A kommunikáció valós értékeket teremtő tevékenységre nem alkalmas, legfeljebb a
kudarcokat eltussolására részben, vagy teljesen használható.
Épp ideje, hogy megszüntesség a semmire sem való töltelékszakokat.
Azért kíváncsi lennék, milyen érveket lehetne felsorakoztatni a legostobább büfészak
mellett, azonkívül, hogy ez egy olyan képzés ahova, bárkii jelentkezhet aki semmiben
nem jó, és akinek elképzelése sincs mihez akar kezdeni a jővőben, csak el akarja
mondani magáról, hogy felsőoktatási intézménybe jár és még jó darabig nem akar
munkába állni...
Kommunkáció ma , azaz hogyan lehet elmondani 2x2=5. Ugyebár.
Botrány vagy hangulatkeltés: államosítják a kommunikációs képzést? A kormány nem először
kérdőjelezi meg több társadalom- és bölcsészettudományi szak létjogosultságát.
Megszűnnek a kommunikáció szakok?? Több szakot is megszüntethetnek vagy fizetőssé
tehetnek a felsőoktatásban néhány éven belül írja a Világgazdaság. A döntés akár jó is lehet, hogy
miért, megmondom.
Megszűnhetnek a kommunikáció szakok Megszüntethetik a kommunikáció szakokat a Hvg.hu
által ismertetett elképzelések szerint csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehetne ezt a
szakot választani.
A Fidesz utálja az újságírókat: megszüntetik a kommunikáció szakokat Végre egy világos
felsőoktatási reformterv! Az Eduline információja szerint nemsokára fizetősen sem lehet majd
kommunikációt tanulni, maximum a Közszolgálati Egyetemen, vagy ott sem.Read more...
Rettenetes hír!!! (ezt a lap főszerkesztője (!) kommentelte)
Az fix, hogy üldözik az újságírókat, de a kommunikáció szak(ismertebb nevén: ruhatár
szak) beszüntetése maximálisan jogos, igazság szerint már el se kellett volna indítani.
az újságírók zöme nem a kommunikáció szakon terem. Mint külön szak, tök fölösleges.
Szakirányként, vagy beépítve a tananyagát más terültekre, természetesen lenne
létjogosultsága.
Az a baj, hogy nem ad olyan tudást, amivel az amúgy is szűkös magyar
munkaerőpiacon, hátszél és kapcsolati tőke nélkül el tudnának tömegével helyezkedni.
Abszurd, hogy elindítanak újabb és újabb évfolyamokat, amikor a kimenő évfolyam
hallgatói - sajnos nagy arányban - nem találnak munkát.
Amúgy meg - szerintem - az a dolog lényege (és bizony a többi, általad felsorolt szaknál
is rezeg a léc), hogy egyszer meg kellene vizsgálni, hogy mi a piac (cégek) és az állam
(kutatóhelyek, intézetek) igénye. Biztos lehet erre valamilyen matematikai modellt
felhúzni, beleépítve, hogy hányan mennek nyugdíjba, demográfiai adatokat összevetni,
mortalitás, nőknél a gyes időtartama, ilyesmik. Én azt bűnnek (a hallgatók ellen
elkövetett) tartom, hogy meghatároznak egy kvótát, miközben a töredékére van csak
szükség.
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Jó, persze, akkor ezzel az erővel történészt se képezni, mert történész álláshirdetéssel
sincs tele a Monster, de arra még rá lehet fogni, hogy jó egy országnak, ha vannak ilyen
műveltségű emberei a büfében meg a ruhatárban. A kommunikáció szakon viszont
fingreszelés folyik.
ma mar kommunikacio szakosnak lenni nem moka es kacagas, ha elvegezted ezt
kereskedhetsz a tudasoddaleleg nehezen kapsz allast. mara pedig eleg abszurd, hogy a
legnagyobb pontszam ide kell a kozgazdasz mellett kb. 460 korul van, mig egy orvos
mar akar 405 vagy 390 ponttal is lehet az ember. amugy is eleg kevesen erik el ezen
pontszamokat eleve, es nehany ilyen batorleendomediamunkastkepezn(t)ek az
egyetemeken.
De félre a tréfát, ha van sikeres dolog Magyarországon, akkor az a felsőoktatás
piacosítása, a férőhely alapú finanszírozás súlyának folyamatos csökkenése, és
fizetés+hallgató finanszírozás (Diákhitel2) kiterjesztése mind több szakra. Az
egyetemek bárhogy rinyálnak is, már rég ebből élnek, innen ered a belső ellentmondás
Hammer pontjaiban (fizetős képzés nélkül, már bezárt volna a BTK - mondja ő). Ám
miközben ez van, ők (masztodon egyetemek) mást sem csinálnak, mint kiállnak a
támogatott helyek fenntartása érdekében. Ahelyett, hogy azt bizonyítanák, mennyit is
ér az ő diplomájuk a későbbi keresetekben, hogyan térül meg a diákhitel, mint
befektetés az ő képzésükkel, meg azt néznék, hogy milyen képzésekre van igény a
munkaerőpiacon, ők folyton a támogatott helyekért rinyálnak. Ez most egy minősített
esete ennek a fajta kommunikációnak, mert olyan helyek támogatásáért rinyál
Hammer, ami a saját elmondása szerint is keresett a hallgatók körében. Semmit nem
értek ebből.
Megszüntetik a kommunikáció szakot az egyetemeken Több népszerű szak is erre a sorsra juthat,
csak az új Közszolgálati Egyetemen indulhatnának el.
Kitolnak a kommunikáció szakosokkal - de legalább van új villamos Nagyot lépett a magyar
export egyetemi szakok tűnhetnek el a süllyesztőbe, ha a kormányon múlik - emelik az
üzemanyag árát, még jó, hogy megjöttek az új villamosok.
Valamit csinálni fognak a kommunikációs szakokkal Két terv van arra, hogyan szervezze át a
kormány a minden egyetemen és főiskolán alapszaknak minősülő kommunikációs kurzusokat. Az
egyik az, hogy 2016-ig minden ilyen képzést önköltségessé tesznek, mert "túlkínálat" mutatkozik
Teljesen eltörölhetik a kommunikáció szakot Akár teljesen eltörölhetik a kommunikáció szakot is
az Eduline szerint. Emellett több népszerű szakot önköltségesség tenne a kormány.
Megszűnhet a kommunikáció szak? Az új államtitkári tervezet szerint több alapszakot, köztük a
népszerű kommunikációt is megszüntetnék, más képzéseknél pedig az állami ösztöndíjas
helyeket törölnék el végleg.
Eltörölné a kormány a kommunikációs szakokat Egy másik verzió szerint csak a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen lenne oktatható.
Eltörölné a kommunikáció szakot a kormány Önköltségessé tenne több népszerű egyetemi
szakot a kormány, másokat pedig teljesen eltörölnének, ilyen például a kommunikáció szak derült ki az államtitkárság új stratégiájából, amelyet a dékánokkal ismertettek.
Megszűnhetnek a kommunikáció szakok Néhány éven belül megszüntethetnek, illetve teljes
egészében fizetőssé tehetnek több szakot - erről a tervről tájékoztatta a dékánokat az
államtitkárság az Eduline szerint. A portál egyetemi- és főiskolai forrásokra hivatkozva arr...
Eltűnhet az egyetemekről a kommunikáció szak Hatalmas botrányt kavarhat az az új államtitkári
tervezet, mely szerint több alapszakot, köztük a népszerű kommunikációt is megszüntetnék, más
képzéseknél pedig az állami ösztöndíjas helyeket törölnék el végleg - írja az eduline.h...
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Eduline: Megszüntethetik a kommunikáció szakokat Az EMMI Felsőoktatási Államtitkárságának
munkatársai felkeresték a dékánokat és közölték velük, hogy számos szakot megszüntetnének
2016 szeptemberétől, másokat pedig kizárólag önköltséges formában lehetne indítani írja az
Eduline...
már csak a szociológusok és a szabad bölcsészek számát kéne a harmadára csökkenteni
Arra azért kíváncsi lennék, hogy az ezen szakon végzettek hány százaléka dolgozik a
szakmájában?
Kommunikációs szakemberekkel dunát lehet rekeszteni. Nagy része már akkor tudja,
hogy nem ezzel a "tudással" fog dolgozni, mikor még a tanulmányait végzi. Ezt könnyű
elvégezni, és akkor van papír róla, hogy van diploma.
Egyébként én mindig is kételkedtem ennek a szaknak a létjogosultságában, az eleve
egy nagy tévedés, hogy belőled egy papírtól lesz újságíró, vagy hírolvasó, ehhez vagy
van érzéked, vagy nincs. Persze lehet az eleve meglévő adottságodat célirányosan
továbbfejleszteni rövid képzések során, de hogy erre egy 3 éves szakra legyen
szükséged, ahol mindenféle általános lófaszt tanítanak, hát nem tudom.
Épp ideje volt már megszüntetni ezt a teljesen felesleges szakot.
Tök fölösleges szak, de a "professzor" urak, a megélhetési tanszékeken nagyon
szomorúak lesznek.
Az egy vicc, hogy milyen minőségű "szakembereket" ontottak magukból a piacra a
kommunikáció szakok. Persze nincs mit csodálkozni: egy ilyen láblógató alibiképzés
elvégzésétől mitől is értenének bármihez is? Viszont - hála a kommunikációs szakok
tündöklésének - tele a magyar média funkcionális analfabétákkal, akik nem hogy leírni,
de értelmezni is képtelenek egy bővített mondatot. Viszont 200-as aktív szókinccsel
akarják megmondani frankót a világról - mert hogy ugye ők már diplomás
médiaszakemberek. Ebből tényleg elég volt.
Egy irodalom, bölcsész szakot végzett tanuljon komunikációt. Az összes egyetemen
tantárgyként érthető a kommunikáció oktatása. Mit tanultak komunkáció szakon
évekeig? Tragédia a szülők és gyerekeik becsapása.
Beszánthatja a kormány a kommunikáció szakokat A hvg.hu által ismertetett elképzelések szerint
csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehetne tanulni a diszciplínát.
Megszűnhet több egyetemi szak Egy új államtitkári tervezet szerint több egyetemi alapszakot többek közt a kommunikációs szakot is - megszüntetne a kormány, egyes képzésektől
Felvételizők figyelmébe: kinyírják az egyik legnépszerűbb képzést? Lapértesülés szerint több
képzést, közöttük az egyik legnépszerűbb kommunikáció szakot is megszüntetné a kormányzat.
EMMI: A HÖOK és a rektorok is támogatták a szakok megszüntetését Az Eduline szerdán arról írt,
hogy az EMMI Felsőoktatási Államtitkársága több egyetemi szak, köztük a kommunikáció szak
teljes megszüntetésére készül. Minisztériumi forrásaink szerint a szakok megszüntetése a
Felsőoktatási Stratégiából kiolvasható, és azt a HÖOK és a rektorok is támogatták, a
kommunikáció szak megszüntetése pedig senkit nem érhet meglepetésként.
Alapvető probléma, hogy a kommunikáció-szakon végzettek nem értenek semmihez.
No, ezt a semmit aztán tényleg nehéz kommunikálni.
Jobb családban úgy az óvoda nagycsoport és a hatosztályos gimnázium között tanulnak
meg az emberek kommunikálni.
Ezek a büfé-ruhatár szakok egyetlen dologra voltak jók, fejpénzt szereztek az
egyetemeknek.
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Még jó, hogy nem azt kérdezed, mi köze a kommunikáció szaknak /= félművelt
firkászképző/ az állami közszolgálathoz.
A kommunikáció, mint szak a későbbiekben nem nagyon használható, pláne az egy
szakosok esetében. Viszont rengetegen végzik ezt a szakot.
A kormány megelégelte, hogy mindenféle újságírókat képeznek Két terv is született ennek
megakadályozására: vagy önköltségessé teszik a kommunikációs szakokat, vagy csak az állam
saját egyetem indíthat majd ilyet.
mi értelme a sok munkanélküli kitermelésének/szaktól függetlenül/ és a diákhitel
felvételével, eladósodva kezdett életnek? sajnálni való a jelenség, nagyon sajnálni
való...főleg a kommunikáció szakot elkezdők, amikor vágyakkal táplálva elkezd tanulni,
abban a hitben, hogy majd ő újságíró, riporter, bemondó lehet, aztán illúziójuk
tovaszáll a diploma megszerzésével rövid idővel később...aztán a szerencsétlen elmegy
robotolni egy gyárba, vagy minimálbérért kulizni egy call-centerbe....
Halkan jegyzem meg, hogy a kommunikáció szakokért egyáltalán nem kár. És akkor
most ki is fejtem, hogy miért: Pár éve voltam egy Marketing Hét nevű rendezvényen,
ahol a záró napon volt egy kerekasztal beszélgetés 5 médiaügynökségi vezetővel,
akiknek aztán kérdéseket is fel lehetett tenni. Mivel az ELTE bölcsész részlegén volt a
rendezvény, így nem meglepő módon mindenhol rengeteg kommunikáció szakos
hallgatóval lehetett találkozni, akik izgulva ültek be a beszélgetésre, és várták, hogy
feltehessék a kérdést: hogyan lehet az ügynökségekhez bekerülni? Az ügynökségek
vezetői összenéztek, majd mindegyik elmondta, hogy miért is nem vesznek fel
kommunikáció szakos hallgatókat. Röviden azért, mert amit tanulnak 3 éven keresztül,
annak semmi értelme, és bárki megtanulja mindazt, amire szükség van 1-3 hónap
szakmai gyakorlat után - konkrétan tényleg ez hangzott el! -, legalábbis aki okosabb,
mint egy ötödikes. Így vettek már fel csak érettségivel rendelkező embert, kiemelték,
hogy vmiért viszonylag sok matematikus, fizikus végzettségű is dolgozik náluk, de
kommunikáció szakost maximum kávé főzésre vennének fel.
Annyira gyenge az itthoni kommunikáció szakos képzés, hogy tudják, aki oda
jelentkezik, az többre nem is alkalmas. Alibi szaknak tartják. Az 5 ügynökségből 2 nem
nézte, hogy ki és hol végzett, 2 csak olyan formán nézte, hogy voltak fekete listás
intézményeik - amit annyira könnyű elvégezni, hogy ha vki oda jelentkezett, az elég
sokat elárul az ember képességeiről, így szóba sem állnak már vele, mert ezzel le is írta
magát -, 1 pedig nézte a végzettséget - olyan értelemben, hogy plusz is lehetett, nem
csak mínusz.
Rengeteg újságíró van, aki nem kommunikáció szakra járt, ha pedig vki úgy megy
kommunikáció szakra, hogy másra nincs is rálátása, akkor hogyan is akar bármiről is
újságot írni?
igény lenne igényes kommunikáció szakos képzésre. Csakhogy a mostaniak, mondjuk
ki: szarok.
A kommunikáció szak jelen formájában így is, úgy is kuka lenne, ebben biztos vagyok.
a kommunikáció az nem szak
Újságírónak biztos egyetemen kell tanulni?
A kormány végképp eltörölné a kommunikáció szakot Nagy botrány van készülőben: egy
államtitkári tervezet szerint több népszerű alapszakot megszüntetne, illetve fizetőssé tenne a
kormány írja az Eduline. Ezek közül lenne, amit a továbbiakban csak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen...
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Csak a Közszolgálati Egyetemen lehet majd kommunikációt tanulni? Több népszerű szakot
önköltségessé tenne a kormány, másokat pedig teljesen eltörölnének, ilyen például a
kommunikáció szak - derült ki az államtitkárság új stratégiájából, amelyet a dékánokkal
ismertettek.
Kicsinálhatja a kormány a kommunikáció szakokat Sok népszerű képzés csak a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen lenne elérhető a kormány tervei szerint. A bölcsészekről szóló
államtitkári tévképzetek áldozatául eshet a kommunikáció szak.
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