A politikatudomány mesterképzési (MA) szakra történő
jelentkezés bemeneti követelményei
1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadható alapszakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudományi
képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi
tanulmányok, a társadalmi tanulmányok; az államtudományi képzési területről
az igazgatásszervező és a közigazgatás-szervező alapképzési szak.

2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elfogadott
alapszakok
A bemenethez az alább meghatározott kreditek teljesítésével vesszük
számításba a következő alapszakokat, a képzési kimeneti követelmények
(KKK) előírásainak megfelelően:
- a társadalomtudományi képzési területről: a kommunikáció- és
médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia;
- a gazdaságtudományok képzési területről: az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a
közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás;
- a bölcsészettudomány képzési területről: a történelem, a szabad
bölcsészet, az andragógia és a közösségszervezés alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
3. A 2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők
mesterképzésbe való belépésének minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján
szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a
politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi
viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a
közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből. A mesterképzése való

felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább
40 kredittel rendelkezzen.
Az intézmény az elvégzett kurzusokat a benyújtott dokumentációt
megvizsgálva a KKK alapján értékeli.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg
kell szerezni az alábbi tárgyak teljesítésével:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A magyar politikai rendszer I-II. (3-3 kredit)
Pártok és pártrendszerek (3 kredit)
Választáspolitológia (3 kredit)
Politológia II. (3 kredit)
Az európai integráció története (3 kredit)
Politikai pszichológia (2 kredit)

4. Felvételi elbeszélgetés
A motivációs felvételi elbeszélgetés a hallgató korábbi tanulmányai során
megszerzett ismereteinek, valamint a bel- és külpolitikával kapcsolatos
általános tájékozottságának felmérésre szolgál. A felvételi eljárásban
legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
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