POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: politológia (Political Science)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: politológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist
3. Képzési terület: társadalomtudományi
4. Képzési ág: politikatudomány
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:
–
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismereteket szereznek a társadalom
politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre,
a politikai hatalom szervezetére és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai
értékekre és a szocializációra vonatkozó tudományos elméleteket. Alkalmassá válnak arra,
hogy részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget
nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett
politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az
önkormányzatok, a tömegkommunikációs, szakmai érdekképviseleti, nemzetközi szervezetek
munkájában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a politológusok képesek:
– a politikai összefüggések, folyamatok és törvényszerűségek elemző áttekintésére;
– megszerzett ismereteik alapján tájékozódásra, eligazodásra a nemzetközi
szervezetek és kapcsolatok rendszerében;
– az igazgatásban használatos informatikai és elektronikus kommunikációs
rendszerek alkalmazására.
A politológusok ismerik:
– az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működését, a
választási rendszerek, kormányformák típusait;
– a politikai szocializáció, a politikai kultúra és a politikai értékek alapfogalmait;
– államközi kapcsolatok szervezeti és igazgatási feladatait;
– az EU szervezetét és működését.
Az alapfokozat birtokában a politológusok alkalmasak:
– politikai szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok
elvégzésére;

– politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező,
döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére;
– szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a
nemzetközi szervezetekben;
– a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség
birtokában alapszintű problémák megoldására;
– szakterületükön összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére.
Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel,
idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– társadalomtudományi alapismeretek: 20-30 kredit
szociológia,
társadalomfilozófia,
kommunikációelmélet alapjai;

társadalomelmélet,

közgazdaságtan,

a

– szakmai törzsanyag: 110-160 kredit
politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX.
századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi
viszonyok elmélete, módszertani ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél megszerzése szükséges.

