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A politológia alapszak törzsanyagát
a társadalomtudományi alapismeretek:
20-30 kreditpont szociológia, társadalomfilozófia,
társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai; a szakmai ismeretek:
110-160 kreditpont politikatudomány alapjai,
egyetemes és magyar politikai gondolkodás
története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek,
nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani
ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek
alkotják. A képzés 6 féléves, a diplomához
szükséges kreditpontok száma: 180

Debreceni Egyetem
Politikatudományi Tanszék

politológia
alapszak (ba)
Miért érdemes
politikatudományt
tanulni?
A politika mindenütt jelen van a társadalomban, melynek legfőbb oka, hogy olyan,
az egyének számára is fontos kérdésekkel
foglalkozik, mint: Hogyan élhetünk együtt
másokkal? Milyen természetűek az emberi
közösségek? Mit várhatunk el egymástól?
Arisztotelész szerint csak az isteneknek
és az állatoknak nem kell azon törni
a fejüket, hogyan férjenek meg egymással.
Mivel sem istenek, sem állatok nem
vagyunk, állandóan arra kényszerülünk,
hogy a válaszokat keresve feltegyük
a kérdést: hogyan oldhatjuk meg az emberi
együttélésből adódó konfliktusainkat?
Ebben segít nekünk a politikatudomány.

A politika tudománya lehetővé teszi, hogy világosabban és rendezettebben gondolkodhassunk
az emberi természetről, az emberi társadalomról,
a politikai intézményekről, működésükről vagy
ezek hiányosságairól. Ennek érdekében a hallgatók elsajátítják az elemző és kritikus gondolkodásmód alapjait, megtanulnak ésszerűen
és meggyőzően érvelni, világosan és érthetően
kifejezni magukat szóban és írásban. Ezen túl
olyan készségekre is szert tesznek, amelyeket
mind csapatmunkában, mind egyéni munkában
sikerrel alkalmazhatnak.

Hol helyezkedhetek el politológia
alapszakos képzettséggel?
A politológia alapszakos diplomával rendelkezők
viszonylag nagy számban tudnak elhelyezkedni
a társadalomirányítás középszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat
ellátó szervezeteiben és intézményeiben.
A politológus végzettségűek a diploma után
szakosító képzésekben vehetnek részt és elhelyezkedhetnek közvélemény-kutatóként, kérdezőbiztosként, tudomány- és oktatásszervezői
munkakörökben.
Nagy számban helyezkednek el a végzett politológusok a parlament és az önkormányzatok mellett
működő szakértői apparátusokban, a pártok, az
érdekképviseleti és a civil szervezetek adminisztrációjában. Jelentős számú politológus dolgozik
a tömegkommunikáció és az újságírás különböző területein, egyre nagyobb számban találnak
munkát a helyi és országos közigazgatás szervezeteiben, a minisztériumi apparátusokban és az
Európai Unióhoz kapcsolódó adminisztrációban.

Milyen lehetőségeket kínál a
Debreceni Egyetem politológia
alapszakos képzése?
A DE Politikatudományi Tanszékén a hallgatók
idegen (angol, német, olasz) nyelveken is hallgathatnak tantárgyakat. A tanszék oktatói a szakma
jeles képviselői, akik széleskörű hazai és külföldi
oktatói és kutatói tapasztalatokkal rendelkeznek.

A hallgatók tanulmányainak és szakmai fejlődésének elősegítése érdekében két szerveződés is
működik: a Politológus Önképzőkör, valamint
a DEPOLIT, a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete.
Minden évben lehetőség nyílik arra, hogy Németországban a magdeburgi, a marburgi és
a chemnitzi egyetemmel, valamint Olaszországban a ferrarai és római egyetemmel fennálló
ERASMUS együttműködés keretében jó néhány
politológia szakos hallgató külföldön tanulhasson. A tanszék rendszeresen szervez hazai és
külföldi szakmai tanulmányutakat (Brüsszelbe az
Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez,
Bécsbe az Osztrák Parlamenthez; Budapestre:
a Magyar Köztársaság Országgyűléséhez,
a Képviselői Irodaházba, stb.).
A Politológia Alapszakon végző hallgatók nemcsak politológia mesterszakon, de 8-10 rokon
szakon (nemzetközi tanulmányok, kulturális
antropológia, szociológia, szociálpolitika,
kommunikáció, médiatudomány, nemzetközi
igazgatás) folytathatják tanulmányaikat a mester
szintű diploma megszerzése érdekében.

Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen
nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű
középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges.

Milyen tárgyakat kell
és lehet tanulni?
A hallgatók tanulmányaikat a politológia
alapszakon általános, bevezető jellegű tantárgyakkal kezdik: megismerkednek a politikai
gondolkodás történetével, a különböző politikatudományi elméletekkel, a hazai és nemzetközi
politikai intézményekkel és azok működésével.
Ezek a tárgyak megismertetik a hallgatókat
a politika világával és a legfontosabb vizsgálati
módszerekkel, valamint azzal, hogyan próbálják
a politika szereplői megőrizni, illetve
megváltoztatni a világot.

