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A POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 
VÁLASZTÁSI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY 

TÁTK 
 

A 2017/2018-ES TANÉVTŐL (PM2) 
Első szemeszter 

Kurzus 
kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeret-

ellenőrzés 
Előfeltétel / 
Társfeltétel 

PM2-PGM A politikai cselekvés 
gondolati meghatározói előadás 2 3 kollokvium 

(5)  

PM2-MP Magyar politika a 
rendszerváltás után előadás 2 3 kollokvium 

(5)  

PM2-GF Globalizáció és fejlődés előadás 2 3 kollokvium 
(5)  

PM2-EMP 
Elméleti és módszertani 

irányzatok a 
politikatudományban 

előadás 2 3 kollokvium 
(5)  

PM2-TMP Trendek a magyar 
politikában előadás 2 3 kollokvium 

(5)  

PM2-PFA Modern politikai filozófia előadás 2 3 kollokvium 
(5)  

PM2-KVJ1 Egy kötelezően 
választandó jogi tárgy 1. 

előadás 2 2 kollokvium 
(5)  

PM2-VM Választói magatartás előadás 2 3 kollokvium 
(5)  

PM2-HTR Helyi társadalom, régiók előadás 2 2 kollokvium 
(5)  

PM2-ISzV1 
Az Intézet által felkínált 

szabadon választható tárgy 
(alternatív) 1. 

előadás/
gyak. 2 3 beszámoló 

(5)  

tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 20 28  
 
 

Második szemeszter 
Kurzus 
kódja Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeret-

ellenőrzés 
Előfeltétel / 
Társfeltétel 

PM2-ABIR Alkotmánybíráskodás előadás 2 3 kollokvium 
(5)  

PM2-TMT Társadalmi mozgalmak és 
tiltakozás előadás 2 2 kollokvium 

(5)  

PM2-DPE Demokrácia- és 
politikaelmélet előadás 2 3 kollokvium 

(5) PM2-PGM 

PM2-NKK 
A nemzeti kisebbségek 
kutatása, a határon túli 
magyarság helyzete, 

jogállása 
előadás 2 3 kollokvium 

(5) PM2-HTR 

PM2-KVJ2 Egy kötelezően 
választandó jogi tárgy 2. 

előadás 2 2 kollokvium 
(5) PM2-KVJ1 

PM2-
KKEPR 

Kelet-közép-európai 
politikai rendszerek előadás 2 2 kollokvium 

(5) 
Társfeltétel: PM2-

EDPV 
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PM2-DKE 
A demokratikus 

konszolidáció elmélete és 
gyakorlata 

előadás 2 3 kollokvium 
(5) 

Társfeltétel: PM2-
KKEPR 

PM2-EMK Empirikus módszertan – 
komplex elemzések 

előadás 2 2 gyakorlati 
jegy (5) PM2-VM 

PM2-EDPV 
Az Európa-diskurzus – 

politikai víziók az európai 
integráció történetében 

előadás 2 3 kollokvium 
(5) 

Társfeltétel: PM2-
DKE 

PM2-PV Pártok és választók – 
elmélet és gyakorlat előadás 2 2 kollokvium 

(5) PM2-TMP 

PM2-ISzV2 
Az Intézet által felkínált 

szabadon választható tárgy 
(alternatív) 2. 

előadás
/gyak. 2 3 beszámoló 

(5)  

PM2-SzV1 Szabadon választható 
tárgy 1. 

előadás
/gyak. 2 3 beszámoló 

(5)  
tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 24 31  

 
VÁLASZTÁSI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY 

 
Harmadik szemeszter 

Kurzus  
kódja 

Kurzus Forma óra/hét Kredit Ismeret- 
ellenőrzés 

Előfeltétel 

PM2:xVR: 
DD Demokratikus 

döntéshozatal: elmélet és 
gyakorlat 

előadás 2 4 kollokvium 
(5) 

 

PM2:xVR: 
SzSza Szólásszabadság 

előadás 2 4 kollokvium 
(5) 

 

PM2:xVR: 
VKMT A választáskutatás 

módszertana 

gyak. 2 3 gyakorlati 
jegy 
(5) 

 

PM2:xVR: 
PP Pénz és politika. A 

politikafinanszírozás 
csatornái 

előadás 2 4 kollokvium 
(5) 

 

PM2:xVR: 
MVT 

Magyar választástörténet előadás 2 3 kollokvium 
(5) 

 

PM2-ISzV3 A TÁTK által felkínált 
szabadon választható tárgy 

(alternatív) 3. 

előadás/
gyak. 

2 3 kollokvium/
gyakorlati 
jegy (5) 

 

PM2-ISzV4 A TÁTK által felkínált 
szabadon választható tárgy 

(alternatív tárgy) 4. 

előadás/
gyak. 

2 3 kollokvium/
gyakorlati 
jegy (5) 

 

PM2-SzV2 Szabadon választható 
tárgy 2. * 

előadás/
gyak. 

2 3 beszámoló 
(5) 

 

PM2-SzV3 Szabadon választható 
tárgy 3. * 

előadás/
gyak. 

2 3 beszámoló 
(5) 

 

tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 18 30  
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Negyedik szemeszter 
Kurzus  
kódja 

Kurzus Forma óra/
hét 

Kredit Ismeret- 
ellenőrzés 

Előfeltétel 

PM2:xVR: 
KH 

Kormányzás és hatalom gyak. 2 4 gyakorlati 
jegy (5) 

 

PM2:xVR: 
DV 

Demokratikus választások 
jelenkori kihívásai 

gyak. 2 4 gyakorlati 
jegy (5) 

 

PM:xVR: 
PK 

Politikai kultúra, politikai 
aktivitás 

előadás 2 3 kollokvium 
(5) 

 

PM2-SZDK Szakdolgozat előkészítő 
kurzus 

szakdol-
gozati 

konzultáció 

- 20 aláírás  
(2) 

 

 Szakdolgozat  házidolgozat - - gyakorlati 
jegy (5) 

 

tanterv szerinti optimális óra és kreditszám 6 31  
 
 
* Az ÁJTK és a TÁTK bármelyik szakirányát felvett hallgatók szabadon választhatnak a két 
kar által elindított bármelyik szakirány kötelező és szabadon választható tárgyai közül. 
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