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Te vagy az ideális jelentkező, ha

• érdeklődsz a politika, az állam szervezetrendszerének működése iránt;
• átfogó és rendszerezett ismeretek birtokában szeretnél lenni a politikai rendszerrel, azok 

viszonyaival kapcsolatosan;
• alkalmassá szeretnél válni arra, hogy politikai szakértőként elemzéseket készíts vagy ez-

zel kapcsolatos kutatómunkát végezz;
• vonzó a számodra, hogy részt vegyél politikai döntések meghozatalában;
• érdekel a tömegkommunikáció és a nemzetközi szervezetek működése, ésszívesen ven-

nél részt ezek munkájában;
• nyitott vagy arra, hogy problémákat másokkal együttműködésben oldj meg.

Válassz minket, ha

• jó esélyeket szeretnél az elhelyezkedésre a diplomád kézhezvétele után;
• szeretnél egy jól működő, támogató közösséghez tartozni;
• érdeklődő vagy és vonzó a számodra, hogy kipróbáld magad a számos, tudásod gyarapí-

tását szolgáló hallgatói szervezet valamelyikében;
• szívesen lennél az egyedülálló Mentorprogram tagja, amely egy éven keresztül segíti az 

egyetemi életbe való beilleszkedésedet.

Felvételi információk 2023

(A részletes feltételeket a http://www.felvi.hu hivatalos internetes oldal tartalmazza.)

A politikatudományok alapképzésre államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagoza-
tos formában lehet jelentkezni. A képzési idő 6 félév.

Érettségi követelmények

Kettőt kell választani: egy idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, olasz, német, orosz, 
kínai) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy törté-
nelem, vagy földrajz, vagy informatika. Az érettségi tárgyakból legalább egyet emelt szinten 
kell választani.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felsőfokú oklevéllel rendelkezők felvételi pontjait is a tanulmányi, illetve az érettségi ered-
mények 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

• az érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány és a teljes középiskolai bizonyítvány;
• a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Politológus (BA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist

Főbb tárgyak

• Társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, társadalomfilozófia, közgazdaság-
tan, kommunikációelmélet, a politikatudomány alapjai, a tudományos írás alapjai

• Szakmai törzsanyag: egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi 
társadalom- és politikatörténet, magyar politikai rendszer, alkotmányjog, közpolitika, a 
politikatudományi kutatás módszertana, összehasonlító politika, EU tanulmányok, nem-
zetközi kapcsolatok, választási- és pártrendszerek, nemzetközi jog. 

Szakirányok és specializációk

A hallgatók az egységes politikatudományi alapképzés keretein belül érdeklődésüknek meg-
felelő alternatív tárgyakat választhatnak. A széleskörű tantárgykínálatot színesítik az Eras-
mus hallgatók számára is elérhető angol nyelvű választható kurzusok.

Továbbtanulási lehetőségek

Politikatudományi, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, közpolitika mesterszak.

Jelentkezési határidő: 

A http://www.felvi.hu oldalon meghirdetett felvételi határidő szerint.



Információk, elérhetőség

ELTE ÁJK Tanulmányi Hivatal
László Orsolya tanulmányi referens
E-mail: felvi@ajk.elte.hu
https://www.ajk.elte.hu/

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

• központi közigazgatás (minisztériumok, egyéb központi intézmények);
• helyi közigazgatás (önkormányzatok);
• politikai pártok, szervezetek;
• elektronikus és nyomtatott sajtó;
• politikai elemző intézetek;
• nemzetközi szervezetek;
• EU intézmények;
• vállalati elemző osztályok;
• nagykövetségek;
• civil szervezetek.


