
Közpolitika-szervezı szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Közpolitika-szervezı szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Közpolitika-szervezı  
 
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 közpolitikai szervezık képzése, akik megfelelı tudással rendelkeznek a 
közpolitikai folyamatok lefolyásáról, és képesek is ezekbe szakértı módon bekapcsolódni. 
Tájékozottak a köz- és szakpolitika mőködésére, a hatalom közcélú használatára, a 
közpolitika formálására és a közügyek intézésére vonatkozó tudományos elméletekben és a 
gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagban. A szakirányú ismeretek, illetve a 
szakpolitikákban való tájékozottság megszerzése révén alkalmassá válnak a közpolitika- 
formálás 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 szakpolitikai döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértıi, 
kutatási és oktatási feladatok felelısségteljes elvégzésére. 
 
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
A szakirányú továbbképzési szakot végzettek ismerik:  
− a köz- és szakpolitológiai fogalmakat, törvényszerőségeket; 
− a közakarat és közgondolkodás vizsgálatának elveit és módszereit; 
− a magyar, az európai, az angolszász és a hazai közpolitikai mechanizmusokat; 
− a köz- és szakpolitika döntési és megvalósítási folyamatait; 
− a közpolitikai elemzés módszertanát, a kutatási és értelmezési technikákat. 
 
Személyes adottságok, készségek: 
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
elkötelezettség a politikai közösség fejlıdése mellett, áldozatkészség; 
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:  
− a köz- és szakpolitika területeinek megfelelı önálló elemzı munka végzésére, illetve 

mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására; 
− a közpolitikára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
 
Általános közpolitikai ismeretkör: 24 kredit  
A közpolitika helye a magyar politikai rendszer egészében, a közpolitika fogalma, 
közigazgatástan, a politikai elemzés alapvetı módszerei, a közszolgálat etikája. 
 
Speciális szakmai ismeretkör: 26 kredit 
Közpolitikai elemzıi ismeretek (közpolitika nemzetközi összehasonlításban, a közpolitikai 
elemzés módszerei, a közpolitikai elemzés különféle példái), illetve szakpolitikai ismeretek 
(szociálpolitika, oktatáspolitika, biztonságpolitika, környezetpolitika, fejlesztéspolitika, 
vidékpolitika, egészségpolitika, egyházpolitika, gazdaságpolitika stb.). 
 
9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: közpolitika-szervezı 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: közpolitika-szervezı 
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/1167-4/2010. 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 megvalósításra 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 158/2010. 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/945- 
2/2010. sz. határozattal nyilvántartásba vett közpolitika-szervezı szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


