
Politikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Politikai menedzsment szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Politikai menedzser 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltételei: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél. 

 
5. A képzési idı, félévekben meghatározva: 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: 

 
A képzés célja: 
A szak célja olyan szakemberek képzése, aki professzionális módon tudnak bekapcsolódni a 
politikai üzem mőködésébe (országos és helyi választások, kampányok, lobbizás, politikai 
képviselet szervezésébe). Tájékozottak a témával kapcsolatos korszerő politológiai 
szakirodalomban, ismerik a magyar politikai rendszer mőködését, tisztában vannak a politikai 
tevékenység jogi és etikai kereteivel, jártasak a szükséges politikai elemzési módszerek 
alkalmazásában. Szakirányú ismeretek, illetve a szakpolitikákban való tájékozottság 
megszerzése révén alkalmassá válnak a politikai menedzsment különbözı részterületein 
(kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, 
településgazdálkodás stb.) és a különbözı intézményekben (pártok, önkormányzatok, civil 
szervezetek, nonprofit szervezetek stb.) önállóan vagy teamben végzendı tevékenységek 
felelısségteljes elvégzésére. 
 
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
A szakirányú továbbképzési szakot végzettek ismerik:  
− a politikai menedzsment alapfogalmait, törvényszerőségeit; 
− a politikai menedzsment helyét a politika mővelésének egészében; 
− a politikai menedzsment magyar, európai és amerikai jellemzıit; 
− a politikai menedzsment lehetıségeit és korlátait; 
− a szükséges módszertani, elemzıi és alkalmazói ismereteket. 
 
Személyes adottságok, készségek: 
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− elkötelezettségség a politikai közösség fejlıdése mellett, áldozatkészség; 
− szervezıkészség; 
− kooperációs készség; 
− lényeglátás és kreativitás; 



− önálló szakmai vélemény kialakításának képessége; 
− felelısségteljes magatartás a politikai kutatások során szerzett információk kezelésében;  
− elkötelezettség és igény a minıségi munkára; 
− törekvés mások politikai véleményének megismerésére; 
− módszertani tudatosság; 
− igény a folyamatos önmővelésre. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A szakirányú továbbképzési szakot végzettek alkalmasak:  
− politikai menedzserként csapatban való vagy önálló munka végzésére, illetve mások 

politikai menedzseri munkájának elbírálására, vélemény megformálására; 
− szakmai témák megértésére, bemutatására, a szakirodalom újabb eredményeinek 

befogadására; 
− szakértıi anyagok elkészítésére és szükség esetén politikatudományi kutatások 

elvégzésére. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
 
A szakirányú továbbképzési szak kétféle specializációt kínál: választásmenedzsment és 
képviseletmenedzsment specializációt. 
 
Általános politikai menedzsment ismeretek: 26 kredit 
A magyar politikai rendszer mőködése, a politikai menedzsment alapjai, szakmai etikai 
kérdések, politikai kultúra Magyarországon, érveléstechnika, politikakutatás módszerei. 
 
Speciális szakmai ismeretkör: 24 kredit 
Választásmenedzsment ismeretek (pártrendszerek és választási rendszerek, 
választásmenedzsment, politikai kampány és stratégiai tervezés, politikai kommunikáció a 
hagyományos sajtóban, az interneten, a helyi társadalomban), illetve Képviseletmenedzsment 
ismeretek (civil társadalom, Európai Uniós politika, politikai hálózatok és agytrösztök, 
lobbizás Magyarországon, konfliktusmenedzsment, politikai ügyek /issue-k/ kezelése). 

 
9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: politikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: politikai menedzser 
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-FHF/1198-4/2010. sz. határozat jogerıre emelkedése 



l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2010/2011. 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 156/2010. sz. határozata (2010. április 30.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Fazekas Csaba, 72133757662 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/946-

2/2010. sz. határozattal nyilvántartásba vett régészeti politikai menedzsment szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 
 


