
A POLITOLÓGIA  
ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE 

Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány 

Képzési ciklus: alap 

Képzési forma (tagozat): nappali 

A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar 

Képzési idő: 6 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180 

Az összes kontakt óra száma 1590 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: Négy hetes szakmai gyakorlat teljesítése az őket 
fogadó, a szak profiljának megfelelő 
intézményben (országos hatáskörű szerveknél, 
megyei és települési önkormányzatoknál, 
parlamenti bizottságoknál, rendőrségnél, politikai 
pártoknál, civil szervezeteknél, 
közvéleménykutató, pályázatíró cégeknél, 
menekülttáborban, stb.). A szakmai gyakorlatról 
a hallgató írásos beszámolót kell készítsen.   

Szakfelelős: Dr. Berényi Zoltán 

A szak képzési és kimeneti követelményei: 

1. Az alapképzési szak megnevezése: politológia

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: politológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Political Sciences

3. Képzési terület: társadalomtudomány

4. Képzési ág: politikatudomány

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:180 kreditpont

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: –
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: -
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 9 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 10 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 36 kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: –

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére
és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezetére
és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó
tudományos elméleteket. Alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői
anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai
szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az
önkormányzatok, a tömegkommunikációs, szakmai érdekképviseleti, nemzetközi szervezetek munkájában,



továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő 
folytatásához.  
Az alapfokozat birtokában a politológusok képesek:   

– a politikai összefüggések, folyamatok és törvényszerűségek elemző áttekintésére;
– megszerzett ismereteik alapján tájékozódásra, eligazodásra a nemzetközi szervezetek és kapcsolatok

rendszerében;
– az igazgatásban használatos informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására.

A politológusok 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.

Az alapfokozat birtokában a politológusok alkalmasak: 

– politikai szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére;
– politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntéselőkészítő,

kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére;
– szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a nemzetközi
– szervezetekben;
– a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerző és áttekintő képesség birtokában alapszintű
– problémák megoldására;
– szakterületükön összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére.

Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen 
nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.  

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

– társadalomtudományi alapismeretek:20-30 kreditpont
– szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai;
– szakmai törzsanyag: 110-160 kreditpont
– a 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.

9. Szakmai gyakorlat

Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése.

10. Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű
középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges.

11. Záróvizsga

1. A záróvizsgára bocsátás feltétele:
a tantervben előírt követelmények teljesítése és a konzulens tanár egyetértésével a szakdolgozat benyújtása. 
2. A záróvizsga részei:

– a szakdolgozat megvédése,
– szóbeli vizsga a záróvizsga témaköreiből.

3. A záróvizsga témakörei:

– A politikaelmélet fő kategóriái és tárgykörei
– Európai Uniós ismeretek
– Nemzetközi politikai viszonyok és összehasonlító politika

Záróvizsga tételsor 

1. Koramodern politikai eszmetörténet (Machiavelli, Hobbes, Locke és Montesquieu)
2. A liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus és irányzataik
3. A politika és a politikai rendszer fogalma
4. A parlamentális és prezidenciális politikai rendszerek összehasonlító elemzése



5. A politikai pártok és pártrendszerek
6. A politikai kultúra fogalma és típusai
7. A nemzetközi kapcsolatok elmélete (legfontosabb elméletek, jellegzetes vonások, szerzők)
8. Modern demokrácia elméletek demokratizálódási folyamatok
9. Választási rendszerek általános jellemzése és a magyar választási rendszer
10. Az Európai Unió intézményrendszere
11. A politikai marketing főbb területei – politikai kommunikáció
12. A nemzetközi konfliktusok új formái, az új háborúk problémái
13. A magyar országgyűlés szervezete, hatásköre és a házszabály
14. A kormány jogállása, felépítése, hatásköre és működése
15. A nemzetközi kapcsolatok története 1918-1989 között
16. Újkori és jelenkori kormányzattörténet
17. Emberi és állampolgári jogok
18. Demokrácia és piac Közép- és Kelet-Európában 1989 után

4. A záróvizsga eredménye:

– a komplex (3 tárgykörből álló) záróvizsga átlaga,
– a szakdolgozatra kapott érdemjegy,
– a főtárgyak számtani közepét alapul véve kiszámított egyszerű számtani átlag.

A POLITIKATUDOMÁNY ALAPSZAK KREDITLISTÁJA 

– I. ALAPOZÓ TÁRGYAK

Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

Bevezetés az etikába és a társadalomfilozófiába 

Bevezetés az etikába 2 koll. 3 2. 

Társadalomtudományi ismeretek 

Politika és kultúra 2 koll. 3 1. 

Bevezetés a szociológiába 

Bevezetés a szociológiába 2 koll. 3 1. 

Bevezetés a közgazdaságtanba 

Bevezetés a közgazdaságtanba 2 koll. 3 1. 

Kommunikációelmélet 

A kommunikációelmélet alapjai 2 koll. 3 1. 

Politikai kommunikáció 2 gyj. 3 2. 

Bevezetés  a politikai antropológiába 2 gyj. 3 3. 

– II. SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK 

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

A politikatudomány alapjai 

A politikatudomány alapjai I.  2 koll. 3 1. 

A politikatudomány alapjai II.  2 koll. 3 2. 

Politikai filozófia 

Az egyetemes és a magyar politikai gondolkodás története I.  2 koll. 3 2. 

Az egyetemes és a magyar politikai gondolkodás története II.  2 koll. 3 3. 

Demokráciaelméletek 2 koll. 3 2. 

Nyugat-Európai pártok,pártrendszerek 2 koll. 2 3. 

XX. századi politikai filozófia 2 koll. 3 4. 

Bevezetés a modern politikai eszmék és intézmények történetébe  



 Bevezetés a gazdaságtörténetbe  2  koll.  3   1.  

 Bevezetés a társadalomtörténetbe  2  koll.  3   2.  

 Politikai ideológiák  2  koll.  3  3.  

Magyar politikai rendszer  

 Magyar alkotmánytörténet I.  2  koll.  3   1.  

 A magyar választási rendszer  2  koll.  3   4.  

 Kisebbségi politikák Magyarországon 2 koll. 3  3. 

 A magyar pártrendszer a rendszerváltás után 2 koll. 3  5. 

 Közigazgatástan  2  koll.  3   5.  

 Magyarország politikatörténete 1956-tól napjainkig 2 koll. 2  2. 

 Jogi ismeretek       

 Jogi ismeretek  2  koll.  3   1.  

 Közjogtan  2  koll.  3   3. 

  Választási kampánystratégiák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 koll. 3  2. 

 Emberi és állampolgári jogok 2 gyj. 2  4. 

 Nemzetközi viszonyok elmélete      

 Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe 2 koll. 3  4. 

 Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok történetébe 2 koll. 3  3. 

 A nemzetközi konfliktusok új formái 2 koll. 3  5. 

 Nemzetközi jog 2 koll. 3  4. 

 Módszertani ismeretek      

 Kutatásmetodológia I.(Az empirikus kutatás módszertana) 2 gyj. 3  1. 

 Kutatásmetodológia II. (Esszéírás módszertana) 2 gyj. 3  2. 

 Angol politikai szaknyelv I. 2 gyj. 3  3. 

 Angol politikai szaknyelv II. 2 gyj. 3  4. 

 Négyhetes szakmai gyakorlat 60 gyj. 21  6. 

 
– DIFFERENCIÁLÓ SZAKMAI ISMERETEK 

Kód  Tantárgy  Óra  Telj.  Kredit  Előfeltétel  Félév  

Összehasonlító politológia  

 Összehasonlító politika 2  koll.  3  5.  

 Nyugat-európai választási rendszerek  2  koll.  4   5.  

 Nagy-Britannia a XX. században  2  koll.  3   4.  

 Nacionalizmus elméletek  2  koll.  3   4.  

 Pártok és pártrendszerek: Németország  2  koll.  3   3.  

 Kanada politikai rendszere  2  koll.  3   4.  

 Demokrácia és piac Kelet-Európában 1989. után 2 koll. 3  5. 

 Globális politikai gazdaságtan 2 koll. 3  5. 

Európa-tanulmányok  

 Biztonságpolitika  2  koll.  3   6.  

 Az európai integráció intézményrendszere  2  koll.  4   5.  

 Európai alkotmánytörténet  2  koll.  3   2.  

       

Politikai szocializáció 
 



Demokratikus politikai szocializáció 2 gyj. 2           5. 

Civil társadalom és mozgalmak 

Civil társadalom és mozgalmak 2 gyj. 3 5. 

Közpolitika 

Szakpolitikák az Európai Unióban 2 koll. 3 4. 

BA szakdolgozat 

 BA szakdolgozat 2 gyj. 10 6.




