
Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Európa tanulmányok szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben történı megnevezése: Európa szakértı 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány 
 
4. A felvétel feltétele: társadalomtudományi, gazdaságtudományi, agrár, 
bölcsészettudományi, pedagógusképzési és mővészeti képzési területek alapképzési szakjain 
szerzett végzettség. 
 
5. A szakirányú továbbképzési szak célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az európai uniós elméleti, politikai, 
gazdasági, jogi, szakpolitikai, valamint pályázatírási ismereteik birtokában képesek 
elısegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a 
gazdasági, intézményi lehetıségek hatékony használását az állami és a non-profit szektorban, 
a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. 
 
Az Európa szakértı oklevél birtokában képes: 
− a nemzetközi életben való tájékozódásra, 
− a nemzetközi viszonyokat érintı koncepciók, elméletek, módszerek használatára, 
− az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó 

információk alkalmazására. 
 
Alkalmas továbbá: 
− minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós 

feladatainak ellátására, 
− Az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál, 

gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból származó 
feladatok ellátására, 

− az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére, 
− szakértıi elemzı feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére, 
− az intézmények mőködésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervezı, döntés-

elıkészítı, kapcsolattartó, kapcsolatépítı munka végzésére, 
− szervezı és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a nemzetközi 

szervezetekben, 
− az igazgatás és a szervezés területén rendszerezı és áttekintı képesség birtokában 

alapszintő problémák megoldására, 
 
A szakon végzettek rendelkeznek együttmőködı, kapcsolatteremtı képességgel, 
kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minıség iránti igénnyel, felelısségtudattal. 
 
6. A képzési idı félévekben: 4 félév 
 



7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és az 
ezekhez rendelt kreditérték: 
 
Általános alapozó tárgyak: 97 óra, 35 kredit 
Közgazdasági, jogi, politikatudományi, társadalomtörténeti, gazdaságföldrajzi, információs 
társadalmi ismeretek. 
 
Készségfejlesztı módszertan – pályázatírási modul: 56 óra, 22 kredit 
Statisztikai, pályázatírási, kommunikációs, konfliktuskezelési, pályázatmegvalósítási 
ismeretek. 
 
Szakmai tárgyak: 128 óra, 53 kredit 
Nemzetközi kapcsolatok, EU integrációs, európai jogi, EU pénzügyi, kül- és 
biztonságpolitikai; EU szakpolitikai (oktatási, környezetvédelmi, regionális, foglalkoztatási, 
szociális), protokoll ismeretek. 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: Európa tanulmányok 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: európai integrációs folyamatok elemzıje 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/856-5/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. 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 határozatok adatai: 

• ME Szenátusa 48/2009. sz. határozat (2009. március 26.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kocziszky György, 72133847376 
t) Képzési és kimeneti követelmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem által létesített, az 

OH-FRKP/1123-16/2007. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az OH-FHF/1789-2/2009. 
számú határozattal módosított Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak képzési 
és kimeneti követelményei 

 


