Összehasonlító politikatudomány szakirányú továbbképzési szak képzési és
kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés
Összehasonlító politikatudomány szakirányú továbbképzési szak
2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Szakokleveles összehasonlító politikatudományi szakember
3. A szak képzési területe
Társadalomtudomány
4. A képzésben való részvétel feltételei, a végzettség szintje, szakképzettségek pontos
megjelölése
I. Társadalomtudományi, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, vagy
bölcsészettudományi képzési területen alapképzésben (a korábbi képzési struktúrában
főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
II. A felvétel nyelvi követelménye az ún. TOEFL vizsgán szerzett minimum 570-es
pontszám, vagy az ezzel egyenértékű, az alábbiakban felsorolt nyelvvizsgák
valamelyike:
TOEFL (Computer-based) 230
CEU által adminisztrált TOEFL (Paper version) 570
International English Language Test (IELTS) 6.5
Cambridge Proficiency Examination C
Cambridge Advanced English Test B
5. A képzési idő
Két félév
6. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma
60 kredit
7. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes
adottságok, kompetenciák és készségek

I. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek
- korunk társadalmi és politikai folyamatainak összehasonlító elemzéséhez szükséges
elméleti és gyakorlati ismeretek;
- a demokratizálódás politikájának és gazdaságtanának, a nemzetközi fejlődés, az
összehasonlító és európai politika aspektusainak ismerete;
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- az alkotmányos demokrácia elméletében és gyakorlatában, a politikaelmélet,
politikai szociológia, politikai gazdaságtan, és állami politikaelemzés aktuális
kérdéseinek megválaszolásához szükséges alapismeretek;
- a társadalom politikai rendszerének és viszonyainak, azok főbb
törvényszerűségeinek, a politikai intézmények, a politikai hatalom szervezete és azok
működésnek elméleti és gyakorlati alapismeretei;
- az akadémiai angol nyelv gyakorlása és fejlesztése.

II. Megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek
7.2 Ismeretek
A végzettek ismerik:
– az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működését, a
választási rendszerek, kormányformák típusait;
– a politikai szocializáció, a politikai kultúra és a politikai értékek alapfogalmait;
– államközi kapcsolatok szervezeti és igazgatási feladatait;
– az EU szervezetét és működését;
– a politikatudományban használatos kvantitatív és kvalitatív kutatási módszert
– a politikatudomány legújabb fejleményeit ;
– a régióban jelenleg zajló alapvető átalakulási folyamatokat, valamint az
ezekkel kapcsolatos tudományos viták tartalmát.

7.3 Személyes adottságok, kompetenciák és készségek
– politikai szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok
elvégzésére való képesség;
– problémafelismerő- és megoldó képesség (politikai intézmények működésével
kapcsolatos ismeretek birtokában);
– szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére
való képesség;
– a központi, regionális, valamint a nemzetközi szervezetekben a szervező és
menedzseri feladatok ellátásával kapcsolatos kompetenciák;
– a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség
birtokában alapszintű problémák megoldása;
– a szakterülethez kapcsolódó összehasonlító elemzések, szakértői anyagok
készítésére való képesség kellő minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal;
– a különféle a politikatudományban használatos kvantitatív és kvalitatív
kutatási módszerek alkalmazásának képessége (a számítógépes adatfelvétel és
adatelemzés módszerei).
III. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben
A képzés a hallgatókat akadémiai, közigazgatási, parlamenti és politikai karrierre
készíti fel, valamint az egyéb szervezetekben, médiában, nemzetek feletti
szervezetekben és civil szervezetekben való munkára. A hallgatók politikai
elemzőként, kutató politológusként, politikai tanácsadóként, kommunikációs
szakemberként vagy akár publicistaként helyezkedhetnek el.
8. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai
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A kötelezően választható ismeretkörök négy csoportba oszlanak, a hallgatóknak
minden csoportból teljesíteniük kell legalább egy kurzust.
Politikaelmélet: 8 kredit (pl. Alapozó politika-elmélet, Alkotmányosság és
demokrácia, Politikai filozófia, stb)
Összehasonlító politikatudomány: 8 kredit (pl. Összehasonlító európai
politika, Az összehasonlító politika kérdései és módszerei, stb.)
Politikai gazdaságtan és közpolitika: 8 kredit (pl. Összehasonlító politikai
gazdaságtan, Az ipari kapcsolatok gazdaságtana, stb.)
Kutatási módszerek: 8 kredit (pl. Kvantitatív kutatási módszerek, Statisztika,
Kvalitatív kutatási módszerek, stb.)
Szabadon választható tantárgyak: min. 20 kredit (pl. Információ, döntéshozatal
és külpolitika, Közép-Európa politikai dinamikája, Pártok és pártrendszerek,
Választói magatartás, A demokrácia teóriája, A jóléti állam összehasonlító
perspektívában, Az európai integráció politikája, Politikai kommunikáció, A
politikai változás mintái, Rendszerváltás összehasonlító perspektívában, KeletEurópa gazdasági átalakulása, stb.)
9. A szakdolgozat (diplomamunka) követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma
8 kredit

Budapest, 2009. április „….”
…………………………………
Elkana Yehuda
Elnök-Rektor
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