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A kötelező kurzusok az évfolyam egészét érintő, egységesen kötelező tematika és követelményrendszer szerint egy vagy több félévben oktatott
kurzusok. A kötelező kurzusokat többnyire kötelező előadás formájában hirdeti meg az Intézet, illetve a tanszékek.
Ha valamelyik kötelező kurzus keretében az előadásokon kívül szemináriumi (gyakorlati) foglalkozásokat is hirdetnek, a szemináriumi, gyakorlati
foglalkozásokat rendszerint a kötelező kurzussal azonos félévben kell teljesíteni. Eltérést csak az Intézet engedélyezhet, illetőleg hirdethet meg.
A kreditértékkel nem rendelkező gyakorlatokat újra fel kell venni amennyiben a társfeltételéül rendelt kötelező előadást nem teljesítette.
Az alternatív kurzusok a kötelező kurzusokhoz kapcsolódó, az intézeti kínálatból kiválasztandó, kötelezően teljesítendő órák.
Az alternatív kurzusok a képesítési követelmények szempontjából kötelező kurzusként viselkednek, az alternativitást a hallgatónak az Intézet által
a kötelező órakereten belül biztosított választási lehetősége adja.
Évfolyamdolgozat felvétele kötelező, amennyiben a hallgató a félévben kívánja teljesíteni.
Évfolyamdolgozatot a benyújtásig felvett kötelező kurzusokból lehet készíteni a tanszékek által ajánlott vagy jóváhagyott témában és a
Politikatudományi Intézetben kell benyújtani.
A szakdolgozat határidőre történő leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele. A szakdolgozat védésére a záróvizsgával együtt kerül sor.
A 160 órás kötelező szakmai gyakorlat az ajánlott tanrend szerinti negyedik szemeszter végétől a záróvizsga-időszak kezdetéig teljesíthető a
képzés szakmai vezetője által jóváhagyott munkahelyen.
A képzés során teljesítendő összes vizsga eredményes letétele és az összes aláírás megszerzése előfeltételét képezi az abszolutóriumnak.
A záróvizsga a vizsgák általános szabályai alól kiemelt, speciális komplex számonkérési forma, amely nem javítható, s halasztására, ismétlésére is
csak erősen korlátozott keretek között van lehetőség (Id. HKR 259-260. §).
A diploma minősítése a záróvizsga és a szakdolgozat-védés eredményének átlagolásával történik.

