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A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Szóbeli felvételi vizsga díja: 4000 Ft – a befizetés módjáról a behívó levében tájékoztatjuk.
Benyújtandó dokumentumok
- a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok) másolata(i),
- felsőfokú oklevél másolata.
Jelentkezési határidő 2022. február 15. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát
haladéktalanul, legkésőbb azonban 2022. július 7-ig kell benyújtani. A megjelölt határidők jogvesztőek.
A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a
politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az
igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.
Egyéb szakok, amelyek rendelkeznek legalább 60 kredit ponttal a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a
politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a
közpolitika ismeretkörökből. Ezen szakok közé tartoznak nevesítetten:
- a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a
szociológia;
- a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás;
- a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés
alapképzési szak.
Egyéb olyan szakok, amelyek alapján a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40 kreditpont szakirányú
előtanulmányokkal rendelkezik. Ebben az esetben előzetes kredit-elismertetés szükséges, amelyet a Kar kreditátviteli
bizottsága folytat le. (A kérelmet a jelentkezéssel együtt kell benyújtani.)
Felvételi pontok számítása (mindösszesen szerezhető pontszám: 100)
Alappontok
- szóbeli felvételi vizsga (max. 40 pont),
- BA oklevél minősítése (max. 55 pont) az alábbiak szerint:
elégséges: 52 pont,
közepes: 53 pont,
jó:
54 pont,
jeles:
55 pont.
Többletpontok (max. 15 pont; az előnyben részesítésért járó pontokkal együtt)
Előnyben részesítés (max. 2 pont)
- fogyatékosság:
2 pont,
- gyermekgondozás: 2 pont,

- hátrányos helyzet:
1 pont.
Nyelvvizsga (max. 10 pont)
- angol felsőfokú C típusú nyelvvizsga - 5 pont,
- német, francia felsőfokú C típusú nyelvvizsga - 4 pont,
- egyéb felsőfokú C típusú nyelvvizsga - 3 pont,
- angol középfokú C típusú nyelvvizsga - 4 pont,
- német, francia középfokú C típusú nyelvvizsga - 3 pont,
- egyéb középfokú C típusú nyelvvizsga - 2 pont.
OTDK 1-3. helyezés: 10 pont.
A képzés célja
A szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalompolitikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb
törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására
vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani
szakirányokon végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába történő
bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy
politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben
döntés előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles politológus (MA)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist
Az ideális jelentkező
A politika, az állam szervezetrendszerének működése iránt érdeklődő.
Főbb tárgyak
Politikatudomány története, politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gazdaságtan, közpolitika és
közigazgatás. Megismerkednek a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszereivel, valamint tudásukat más
tudományterületekre - közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog,
történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet - is kiterjesztik.
Specializációk
magyar politikai intézményrendszer és közpolitika; választási tanulmányok
Továbbtanulási lehetőségek
Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolában PhD képzésen.
A szakma szépségei
A hazai és a nemzetközi politikai viszonyok, intézmények működésének megismerése. Részvétel a politikai döntések
meghozatalában.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Rendszerint szakértői, kutatói munkát jelent, feladataik közé tartozhat egyebek mellett a politikával kapcsolatos
szakértői anyagok elkészítése, politikatudományi kutatások elvégzése, a politikatudomány szakterületeinek megfelelő
önálló elemző munka végzése, mások elemzésének elbírálása, a politika világára vonatkozó kérdések felvetése, a
politikatudomány forrásainak használata, adatok keresése, illetve adatok generálása, részvétel tudományos vitákban.

