
9. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok (International Relations) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése 
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 

szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert 

3. Képzési terület: társadalomtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a 

nemzetközi igazgatási alapképzési szak. 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a 

társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az 

államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok. 

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 

az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6.1 A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 

7. 2  A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 313/0312 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja olyan szakértőket képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában 

képesek a jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. 

Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméletei, 

regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a 

globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió 

gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek 

tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. A nemzetközi kapcsolatok elemző 

                                                 
1 Módosította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 35.3.9. a). 
2 Módosította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 35.3.9. b). 



a) tudása 
Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek 

megfelelően érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. 

Ismeri a nemzetközi kapcsolatok elméletének legfontosabb paradigmáit, és tájékozott az egyes 

elméleti irányzatok közötti vitákkal kapcsolatban. 

Tájékozott a főbb civilizáció- és kultúraelméletekben, valamint ismeri az egyes régiók főbb 

gazdasági, politikai és társadalmi tendenciáit. 

Tájékozott a 21. századi legjelentősebb világpolitikai konfliktusok és válságok 

összefüggésrendszerében. 

Ismeri a világgazdaság főbb tendenciáit és a világ egyes régióinak gazdasági folyamatait, 

különös tekintettel az Európai Unió gazdasági helyzetére vonatkozóan. 

Tájékozott a magyar külpolitika főbb aktuális kérdéseiben és dilemmáiban. 

Ismeri az emberi jogi és kisebbségi jogi rezsimeket, valamint azok regionális rendszerét. 

Ismeri az ENSZ döntéshozatali mechanizmusát, ennek működését, illetve a reformjára 

vonatkozó elképzeléseket. 

Ismeri a világpolitikai folyamatokat meghatározó főbb nagyhatalmak külpolitikáját, illetve a 

világgazdaságban elfoglalt helyét. 

Ismeri a világ főbb civilizációinak, kultúrkörének és a nagy világvallásoknak a sajátosságait. 

Ismeri és érti azokat a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, amelyek 

meghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit. 

Ismeri és érti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát. 

Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar, az európai és az Európán kívüli politikai 

rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól. 

Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési 

technikákat, és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait. 

Ismeri a nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és társadalmi intézmények és folyamatok 

mélyebb összefüggéseit. 

b) képességei 
Képes a megszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában egy adott világpolitikai konfliktus 

és válság külpolitikai elemzésére. 

Képes a világgazdasági folyamatok mélyebb megértésére és az Európai Uniót, illetve 

Magyarországot érintő gazdasági jellegű kihívások elemzésére. 

Képes összehasonlító gazdasági elemzések végzésére alapvető közgazdasági és statisztikai 

ismeretek, valamint világgazdasági elméletek birtokában. 

Képes tájékozódni a különféle nemzetközi szervezetek döntéshozatali mechanizmusában, 

valamint képes megérteni az egyes nagyhatalmak főbb külpolitikai döntéshozatali 

mechanizmusát. 

Képes definiálni a nemzetközi rendszer egyes szereplőinek gazdasági és politikai érdekeit, 

illetve azok összefüggésrendszerét. 

Képes a megszerzett ismeretei birtokában a társadalmi folyamatok általa kutatott szeletében új 

tudományos eredmények elemzésére, új tények és összefüggések feltárására, tudásának önálló 

szakmai koncepció formájában történő értékesítésére. 

Képes a kitekintő jellegű munkára, az egyéb a társszakterületek és tudományágak 

eredményeinek az aktív és hatékony felhasználására. 

Képes bekapcsolódni szakterületének nemzetközi kutatási projektjeibe, valamint ilyen 

projektek pályázati munkáiba. 

Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és a különböző 



következtetések szintetizálására. 

Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására és szakmai 

munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására. 

Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, 

elemzéseket készít. 

A munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten irányítja, eredményesen 

együttműködik az intézményen belüli és kívüli partnerekkel. 

Képes a változásokhoz alkalmazkodni, adaptációs koncepcióját el tudja fogadtatni 

munkatársaival és egyéb partnereivel is. 

Képes önálló szakmai koncepciók kidolgozására, és a vitákban megvédi az elképzeléseit akár 

idegen nyelven is. 

Képes konzisztensen használni a politikatudományi fogalmakat. 

Képes a társadalmi konfliktusok és problémák bonyolult rendszerében eligazodni, szűkebb 

szakterületén elmélyültebb ismereteire építve aktívan be tud kapcsolódni a konfliktusok 

feltárásának munkálataiba. 

c) attitűdje 
Nyitott és toleráns azoknak a társadalmi csoportoknak a nézeteivel, gondolkodási formáival és 

életmódjával szemben, amelyekkel társadalomkutatóként szakmai munkája során kapcsolatba 

kerül. 

Nyitott minden társadalomkritikai szerepvállalásra, ha szakmai felfogásával ütköző folyamatok 

indulnak el társadalmi környezetében. 

Nyitott és befogadó szakterületének a legkülönfélébb nemzetközi kutatási eredményei iránt, és 

elkötelezett az általa hasznosnak ítélt új tudáselemek hazai megismertetése mellett. 

Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársak 

szakmai életpályájának kibontakoztatását. 

Legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a szakmai érdekeket. 

Minden szervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon latba veti tudását és 

befolyását a minőségi munkavégzés elismertetése mellett. 

Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, 

következetesen képviselve a rábízottak érdekeit. 

Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének 

tiszteletben tartására. 

Lényeglátás, kreativitás és módszertani tudatosság jellemzik. 

d) autonómiája és felelőssége 
Önálló és felelős szereplője szakterülete tudományos életének, képviseli szakmai elveit és 

kutatási eredményeit minden lehetséges fórumon. 

Önálló és felelős döntéseket hoz munkája során saját tudományos munkásságára, valamint az 

irányítása alá tartozók munkaprogramjaira vonatkozóan. 

Felelősen vállalja a társadalmi fórumok résztvevői számára szaktudományos ismereteinek 

közérthető átadását. 

Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciók 

kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában. 

Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezeti egységek létrehozásában és irányításában. 

Felelős módon őrködik szakmai munkájában a társadalomtudományi kutatások és elemzések 

szigorú etikai szabályainak a betartása felett, vállalja új etikai kérdések felvetését és 

megválaszolását. 

Önálló és felelős szerepeket vállal a szakmai szervezetek hazai és nemzetközi működésében, 



valamint az érdekérvényesítő fórumok munkájában. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők 
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

a képzést alapozó társadalomtudományi ismeretek (társadalomtudományi kutatás módszertana, 

összehasonlító államjog, politikai gondolkodás története, közgazdasági elmélettörténet) 5-20 

kredit; 

a nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 80-100 kredit, a diplomamunka 

készítésével együtt az alábbiak szerint: 

- nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata [biztonságpolitikai tanulmányok, geopolitikai 

elméletek, külpolitikai döntéshozatal, általános és szakdiplomáciai ismeretek, kultúrdiplomácia, 

konfliktus és válságkezelés, globális kormányzás] 5-40 kredit; 

- regionális-civilizációs tanulmányok [különösen: civilizációelmélet, regionális integrációk, 

Közel-Kelet-tanulmányok, Kína-tanulmányok, Balkán-tanulmányok, Latin-Amerika 

tanulmányok, India-tanulmányok, Japán-tanulmányok, USA-tanulmányok, 

Délkelet-Ázsia-tanulmányok, Afrika-tanulmányok, Ausztrália-tanulmányok, 

Mediterrán-tanulmányok, Oroszország-tanulmányok, a poszt-szovjet térség és Közép-Ázsia, 

Európa-tanulmányok] 5-40 kredit; 

- nemzetközi jog gyakorlata [nemzetközi jogi esettanulmányok, diplomáciai és konzuli jog, 

emberi és kisebbségi jogok, regionális nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek] 

5-40 kredit; 

- nemzetközi gazdaságtan [fejlődéselméletek, nemzetközi fejlesztéspolitika, világgazdasági 

régiók, gazdasági integrációk elmélete és gyakorlata, Magyarország gazdasága és külgazdasági 

kapcsolatai, gazdasági kormányzás, a globalizáció gazdaságtana] 5-40 kredit; 

- nemzetközi kapcsolatok elemzése [külpolitikai elemzések, összehasonlító gazdaságelemzés, 

migrációs folyamatok elemzése] 5-40 kredit; 

- nemzetközi kapcsolatok és az EU szaknyelve, szakmai ismeretek idegen nyelven 5-30 kredit. 

9.1.2. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a 

személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat 

eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek kreditértek a képzés 

egészén belül legalább 30 kredit. 

9.2.3 Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú 

(C1), komplex típusú és egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a 

gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi 

(nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, 

idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, 

pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési 

ciklusba való belépés minimális feltételei 

                                                 
3 Megállapította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 10. Hatályos: 2019. II. 

19-től. 



A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek 

száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből: 

társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, 

pszichológia, 

jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, 

gazdasági jog, 

gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, 

pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, 

politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, 

történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti 

ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A 

hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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