
Politikatudomány mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelmények 
 
 
1. A mesterképzési szak megnevezése: politikatudomány (Political Science)  
 
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
megszerezhető megjelölése:  
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  
− szakképzettség: okleveles politológus  
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist  
 
3. Képzési terület: társadalomtudományi  
 
4. Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi 
tanulmányok, a társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint 
az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok, 
nemzetközi tanulmányok, közigazgatási szakok.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető szakok: a kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, 
alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, emberi erőforrások, nemzetközi 
gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési szakok, osztatlan, 
egységes jogász mesterképzési szak.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad.  
 
5. Képzési idő félévekben: 4 félév  
 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-20 kredit  
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit  
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 15 kredit  
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit  
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.  
 
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és 
viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom 
szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a 
gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányokon 
végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására politikatudományi 
posztgraduális műhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre 



nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai 
intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi 
szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.  
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  
− a magyar, az európai és az angolszász politikai rendszereket,  
− politikatudományi fogalmakat,  
− politikaelméleti ismereteket,  
− a politikai elemzés módszertanát,  
− a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, -feldolgozási és értelmezési 

technikákat,  
− a politikai kutatás problémamegoldó technikáit,  
− a politikai intézmények (elsősorban az állam) és folyamatok mélyebb összefüggéseit.  
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  
− a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve 

mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására,  
− a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére,  
− a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok 

generálására,  
− más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési 

szempontjainak és módszereinek bemutatására,  
− tudományos vitákban való részvételre,  
− szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven (szóban és írásban); a nyelvi 

kompetenciájuk növelésére más idegen nyelvek elsajátításával,  
− politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások 

elvégzésére.  
 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− lényeglátás és kreativitás,  
− önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,  
− felelősségteljes magatartás a politikai kutatások során szerzett tudás és információk 

kezelése tekintetében,  
− elkötelezettség és igény a minőségi munkára,  
− igény a folyamatos önművelésre és a köznapi életben mások politikai véleményének 

tiszteletben tartására,  
− kritikai viszonyulás a politikai jelenségekhez,  
− módszertani tudatosság.  
 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
ismeretkörök: 18-20 kredit  
társadalomtudományi alapismeretek: társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció,  
értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek: eszmetörténet, filozófia, pszichológia.  
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit  
a politikatudomány története, intézményesülése, ismeretelméleti kérdései, 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;  
8.3. a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-40 kredit  
differenciált szakmai ismeretek:  
politikai kutatás módszertana, komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, 
pártok, pártrendszerek stb.), ágazati politikák, közigazgatás, regionalizmus, európai 
integráció, politikai rekrutáció, elitek, politikai kommunikáció, média, politikai menedzsment. 
 
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  
A felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg. 
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
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.  
 
11. A mesterképzésben való felvétel feltételei:  
11.1. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a 
politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, 
Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.  
11.2. A 4.3 pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a 
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 
összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás, 
politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan, 
közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.  
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: politikatudomány mesterképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): 

• politikai kommunikáció 
• elméleti-módszertani 

f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A) 
g) Megszerezhető szakképzettség: okleveles politológus 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 4 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 



• OH-FHF/1541-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/54-1/2013. sz. határozat szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 35/2009. számú határozata (2009. február 23.) 
• MAB 2009/5/X/23. sz. határozat 
• Szenátus 388/2012. sz. határozata (2012. október 25.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Csizmadia Ervin 
u) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 
 


