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POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: politikatudomány (Political Science) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 

szakképzettség: okleveles politológus 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist 

3. Képzési terület: társadalomtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a 

politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi 

képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak. 

4.2. A 9.4. pontban határozott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a társadalomtudomány 

képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a 

gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai 

elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről 

a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak. 

4.3. A 9.4. pontban 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. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit 

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit 

7.1 A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 313/0312 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 
A szak célja politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére 

és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai 

hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint a gyakorlati 

alkalmazáshoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültek kutatási programokba való bekapcsolódásra, 

tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. A politológus 

a) tudása 
Ismeri egy adott tanulmányi vagy szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési 

irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez. 

Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. 

Ismeri szakterületének sajátos kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit, absztrakciós 

technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. 

Jól ismeri szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, 

módszereit és technikáit anyanyelvén, és egy idegen nyelven. 

Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar és az európai politikai rendszerekről, valamint a kormányzati 

rendszerek domináns nemzetközi típusairól. 

Ismeri és konzisztensen használja a politikatudományi fogalmakat. 
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Elmélyült politikaelméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Elsajátította a politikai elemzés módszertanát. 

Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési technikákat, és a politikai 

kutatás megkülönböztető sajátosságait. 

Ismeri a politikai intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit. 

b) képességei 
Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzeléseket elemezni, összefüggéseit 

szintetizálni, és ennek alapján politikai tendenciákat értékelni. 

Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és 

megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. 

Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű 

publikációs forrásait. 

Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít. 

Képes a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások 

elemzésének elbírálására, vélemény megformálására. 

Képes a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére. 

Képes a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok generálására. 

Képes más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak 

és módszereinek bemutatására. 

Képes tudományos vitákban való részvételre. 

Képes szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven, szóban és írásban egyaránt. 

Képes nyelvi ismereteinek elmélyítésére más idegen nyelvek elsajátításával. 

Képes politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások elvégzésére. 

Képes önálló szakmai vélemény kialakítására. 

c) attitűdje 
Vállalja azt a szakmai identitást, amely szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét adja. 

Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit. 

Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is 

törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni. 

Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állításával kapcsolatosan. 

Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség 

felé is vállal. 

Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa. 

Lényeglátás, kreativitás, és módszertani tudatosság jellemzi. 

Kritikai módon viszonyul a politikai jelenségekhez. 

Elkötelezett a minőségi munka iránt. 

Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására. 

Ismeri és gyakorlatorientáltan alkalmazza a politikai kommunikáció legújabb trendjeit. 

d) autonómiája és felelőssége 
Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források 

alapján történő kidolgozását. 

Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. 

Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal a képviselt döntések környezeti és társadalmi hatásaiért. 

Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, 

a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit. 

Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák 

széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban. 

A politikai kutatások során szerzett tudás és információk kezelése tekintetében felelősségteljes magatartást 

tanúsít. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők 
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

társadalomtudományi alapismeretek [társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció; értelmiségképző 

tárgyak, általános ismeretek (eszmetörténet, filozófia, pszichológia)] 15-20 kredit; 

politológiai szakmai ismeretek (politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás 

részterületei, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és 

közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, 

filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet) 30-35 

kredit; 



választható szakspecifikus ismeretek: 10-20 kredit. 

9.1.2. A választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációkat is figyelembe véve a politikai 

kutatás módszertana, a komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok, pártrendszerek, 

választójog, választási tanulmányok), a közpolitika, a közigazgatás, a regionalizmus, az európai integráció, a 

politikai rekrutáció, elitek, a politikai kommunikáció, a média, a politikai menedzsment ismeretkörökben 

szerezhető speciális ismeret. 

A választható specializációk kreditértéke további 23-40 kredit. 

9.2. Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

megszerzése szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei 
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat. 

9.4.2 A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való 

belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 

60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az 

Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel 

rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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