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A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A felsőfokú oklevéllel rendelkezők felvételi pontjait is a tanulmányi, illetve az érettségi eredmények alapján vagy a
felsőfokú oklevél eredménye alapján (jeles: 400; jó: 370; közepes 340; elégséges 310 pont) valamint az általános
szabályok szerinti többletpontok hozzáadásával számítják.
Benyújtandó dokumentumok
- érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány és a teljes középiskolai bizonyítvány,
- a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok).
Jelentkezési határidő 2019. február 15. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát
haladéktalanul, legkésőbb azonban 2019. július 10-ig kell benyújtani. A megjelölt határidők jogvesztőek.
A képzés célja
A politológus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó és rendszerezett ismereteket szereztek a politikai
rendszerre és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai folyamatokra
vonatkozóan, továbbá megismerték az ezekkel kapcsolatos főbb tudományos elméleteket és irányzatokat, valamint az
ezekkel kapcsolatos elméletek történetét, s ezáltal alkalmasak lesznek arra, hogy a politikával kapcsolatos tudományos
kutatómunkát végezzenek, illetőleg politikai szakértőként politikaelméleti elemzéseket készítsenek. Részt vegyenek
önkormányzatok, a tömegkommunikáció, továbbá nemzetközi szervezetek munkájában, továbbá kellő ismeretet
szerezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Politológus (BA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist
Az ideális jelentkező
A politika, az állam szervezetrendszerének működése iránt érdeklődő.
Főbb tárgyak
társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a
kommunikációelmélet alapjai;
szakmai törzsanyag: 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.
Szakirányok és specializációk
Nincs intézményesített szakirány, azonban a hallgatók a rendelkezésre álló fakultatív órakeretet egy-egy
tantárgycsoportra koncentrálva is kitölthetik. Így az adott területről speciális, részletesebb ismeretekre tehetnek szert.
Továbbtanulási lehetőségek
Szakiránynak megfelelő MA képzéseken.
A szakma szépségei
A hazai és a nemzetközi politikai viszonyok, intézmények működésének megismerése. Részvétel a politikai döntések
meghozatalában.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Politikai szervezet mellett politikai szakértőként való elhelyezkedés, illetve a tömegkommunikáció területén politikai
elemzőként.

