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Te vagy az ideális jelentkező, ha

• társadalomtudományi vagy bölcsészettudományi alapszakos diplomával rendelkezel;
• érdeklődsz a politikai intézmények és szereplők sajátosságai iránt;
• átfogó és rendszerezett ismeretek birtokában szeretnél lenni a politikai rendszerekkel, 

azok viszonyaival kapcsolatosan;
• foglalkoztat a demokrácia elmélete és gyakorlata;
• érdekel a nemzetközi politika és az Európai Unió;
• alkalmassá szeretnél válni arra, hogy politikai szakértőként elemzéseket készíts vagy 

ezzel kapcsolatos kutatómunkát végezz;
• vonzó a számodra, hogy részt vegyél politikai döntések meghozatalában;
• érdekel a tömegkommunikáció és a nemzetközi szervezetek működése, és szívesen 

vennél 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;
• szeretnéd kipróbálni magad a számos, tudásod gyarapítását szolgáló hallgatói szervezet 

valamelyikében.

Felvételi információk 2023

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

A képzés nappali tagozatos mesterszak, amelyre államilag támogatott és költségtérítéses 
formában lehet jelentkezni. A képzési idő 4 félév. A felvétel megadott szakirodalom alapján 
történő, elbeszélgetés jellegű szóbeli vizsgához kötött. (Az aktuális szakirodalom megtalálha-
tó a ELTE ÁJK Felvételi Iroda honlapján: https://www.ajk.elte.hu/felveteli_iroda).

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Szóbeli felvételi vizsga díja: 4000 Ft (a befizetés módjáról a behívó levélben tájékoztatjuk).

Benyújtandó dokumentumok

• felsőfokú oklevél másolata;
• a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok) másolata.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles politológus (MA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist



Főbb tárgyak

• Társadalomtudományi alapismeretek: klasszikus és modern politikai filozófia, magyar 
politika a rendszerváltás után, helyi politika és társadalom, politikai gazdaságtan, geopo-
litika és nemzetközi biztonság, jog és politika

• Politológiai szakmai ismeretek: elméleti és módszertani irányzatok a politikatudomány-
ban, politikai viselkedés, a választók magatartása, demokrácia- és politikaelmélet, politi-
kai ideológiák, trendek a magyar politikában, modern pártok Nyugat- és Közép-Európá-
ban, társadalmi mozgalmak és tiltakozás, globalizáció és fejlődés, az Európa-diskurzus, 
a nemzeti kisebbségek kutatása, a határon túli magyarság helyzete, jogállása, empirikus 
kutatások tervezése és kivitelezése

A hallgatók az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézete által felkínált alternatív tárgyakból, illetve 
az ELTE teljes tárgykínálatából választhatnak érdeklődésüknek megfelelő szabadon választ-
ható tárgyakat. A tantárgykínálatot színesítik az Erasmus-hallgatók számára is elérhető angol 
nyelvű választható kurzusok.

Szakirányok és specializációk

A képzés második évében választható specializációk: magyar és európai kormányzás és köz-
politika, illetve politikai elemzés. A specializációk keretében tanult tárgyak:

• Magyar és európai kormányzás és közpolitika: a politikai cselekvés gondolati megha-
tározói, politikai kommunikáció, a közpolitika folyamata, szakpolitikák a rendszerváltás 
utáni Magyarországon 1., politikaformálás az EU-ban, kormányzás és közigazgatás, köz-
politikai elemzés, szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon 2., magyar és eu-
rópai kormányzás

• Politikai elemzés: a politikai cselekvés gondolati meghatározói, politikai kommunikáció, 
politikai elemzői módszerek és szerepek, belpolitikai elemzések, európai uniós elemzé-
sek, adatelemzés, közpolitikai elemzés, multimodális elemzések, politikai elemzés: hely-
zetgyakorlatok

Továbbtanulási lehetőségek

Politikatudományi, illetve társadalomtudományi doktori képzés

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.


