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A tantervet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara  

az alábbi jogszabályok alapján dolgozta ki 

 

 

1. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 

2. 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 

 

3. 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

4. 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

5. Az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári 

felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. 

(VIII. 5.) EMMI rendelet 

 

 

A képzés hitelesítő adatai 

 

Képzésfejlesztési Tanács határozat 

száma: 

 

Szenátusi határozat száma: ZMNE Szenátusa 469-59/2011. 

(XI.25.) 

MAB kód: Ms1404 

MAB határozat száma: MAB 2011/9/X/11 

OH nyilvántartásba vételi száma: FF/1826-2/2012 (módosítás: 

FF/1776-2/2012) 

A képzés kódja: MSZKNET 

A meghirdetés első éve: 2013. 
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1 A mesterképzési szak megnevezése: 

nemzetközi tanulmányok (International Relations) 

2 Képzési terület  

társadalomtudomány 

3 A mesterképzési szakon választható specializációk: 

 nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

 Európa-tanulmányok 

 regionális és civilizációs tanulmányok 

A specializációk angol nyelvű megjelölése: 

 International Economic Relations 

 European Studies 

 Regional and Civilization Studies 

4 A mesterképzési szakon megszerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 

oklevélben szereplő megjelölése 

Végzettségi szint:mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

Szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző 

Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert 

5 Képzési cél 

5.1 A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó 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. 

 

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

A nemzetközi kapcsolatok elemző 

 

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. 
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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.  
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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. 
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6 A képzés időtényezői 

6.1 A képzési idő félévekben 

 

A mesterfokozat megszerzéséhez 

összegyűjtendő kreditek száma 

 

120 kredit 

Összes hallgatói tanulmányi munkaidő 3600 óra 

Egy szemeszternyi munkamennyiség: Átlagosan 30 kredit 

Tanóra (kontaktóra) idegen nyelv nélkül, 

valamint a kredittel el nem ismert 

félévekben a testnevelés nélkül, csak a 

kötelező és kötelezően választható, 

kreditértéket képező, illetve a 120 

kreditértékig a szabadon választható 

tantárgyakat figyelembe véve – a képzés 

teljes időtartamára: 

 

 

 

1290 tanóra 

 

 

 

Félévenkénti tanóra átlagosan: 322 tanóra 

Heti tanóra átlagosan: 22 tanóra 

Kötelező szakmai gyakorlat: 8 hét 

 

6.2 A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: 

6.2.1 a szak orientációja: elméletorientált (60-40 százalék) 

6.2.2 alapozó ismeretek: 15 kredit 

6.2.3 szakmai törzsanyag: 77 kredit 

6.2.3.1 ebből diplomamunka készítés: 10 kredit 

6.2.4 differenciált szakmai ismeretek: 28 kredit 

6.2.4.1 ebből szabadon választható: 6 kredit 

 

7 A tanóra-, kredit- és vizsgatervek: 

- 1/1. számú melléklet: nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció nappali 

munkarendű tanóra-, kredit- és vizsgaterv 

- 1/2. számú melléklet: Európa-tanulmányok specializáció nappali munkarendű 

tanóra-, kredit- és vizsgaterv 

- 1/3. számú melléklet: regionális és civilizációs tanulmányok specializáció nappali 

munkarendű tanóra-, kredit- és vizsgaterv 

- 1/4. számú melléklet: nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció levelező 

munkarendű tanóra-, kredit- és vizsgaterv 

- 1/5. számú melléklet: Európa-tanulmányok specializáció levelező munkarendű 

tanóra-, kredit- és vizsgaterv 

- 1/6. számú melléklet: regionális és civilizációs tanulmányok specializáció 

levelező munkarendű tanóra-, kredit- és vizsgaterv 
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8 Előtanulmányi rend: 

- 2. számú melléklet: előtanulmányi rend 
 

9 A specializáció-választás 

 

A hallgatók az első tanév teljesítése után választhatnak a meghirdetett 

specializációkból. A specializáció-választást a Neptun.net rendszeren keresztül hajtják végre a 

hallgatók a regisztrációs időszakon belül. 

A specializáció-választást követően a hallgatók a specializációjukhoz rendelt 

kötelezően választott tárgyakat kell teljesíteniük a megfelelő tanóra- kredit és vizsgaterv 

alapján. 

Az egyes specializációkhoz rendelt kötelezően választható tárgyakat a más 

specializációt választó hallgatók a specializáció-választást követően (a 3. félévtől kezdődően) 

szabadon választható tárgyként felvehetik. Az előtanulmányi rend ebben az esetben is 

alkalmazandó. 

10 Az ismeretek ellenőrzési rendszere: 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben a szorgalmi időszakra előírt - részben 

egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások és gyakorlati jegyek 

megszerzéséből, valamint a vizsgaidőszakban teljesítendő vizsgákból (kollokviumok), illetve 

a záróvizsga letételéből, valamint a kritérium követelmények teljesítéséből tevődik össze. 

Az aláírás megszerzésének vonatkozásában amennyiben az aláírás feltétele a 

foglalkozásokon való részvétel és a tantárgyi programban nincs meghatározva a pontos 

részvételi arány, abban az esetben a foglalkozások legalább 60%-án kötelező a tanórai 

jelenlét. 

 

10.1 A diplomamunka 

A diplomamunka a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, témavezető vagy 

konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető, önálló munkával megoldható feladatról 

készült dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag 

gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a 

témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, a szakképzettségnek megfelelő önálló 

munka végzésére. 

A hallgató a diplomamunka készítés kurzus teljesítéséért 10 kreditet szerezhet. A 

diplomamunka benyújtása és megvédése az abszolutórium megszerzésének nem előfeltétele. 

10.2 A záróvizsga 

10.2.1 A záróvizsgára bocsátás feltételei 

 végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 

 szakmai gyakorlat eredményes végrehajtása; 

 diplomamunka elkészítése, amely a TVSZ 5. mellékletében foglaltak 

szerint védésre bocsátható. 

 

10.2.2 A záróvizsga részei 

 diplomamunka megvédése; 

 szóbeli vizsga a 10.2.3. pontban meghatározott tárgyakból. 
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A szóbeli záróvizsgát az a hallgató kezdheti meg, aki diplomamunkáját eredményesen 

megvédte. 

 

10.2.3  Záróvizsga tantárgyak 

 

Kódszám Tantárgy neve  Kr. 

INITM410 A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia története 3 

INITM414 Világgazdaság 4 

INITM416 Uniós kormányzás, érdekérvényesítés és közpolitika 6 

INITM423 Nemzetközi kapcsolatok a posztbipoláris korszakban I. 3 

INITM430 Nemzetközi kapcsolatok a posztbipoláris korszakban II. 3 

INITM426 Geopolitika és a nemzetközi viszonyok elmélete 3 

A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: 22 

 

10.2.4 A záróvizsga eredménye: 

A záróvizsga eredményét a TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 

diplomamunkára adott osztályzat és a szóbeli záróvizsga osztályzatának egyszerű 

számtani átlaga képezi, az alábbiak szerint.  

 

Zvö = (szd + zv)/2 

 

A kerekítési szabályoknak megfelelően 0,51-től történik felfelé kerekítés. 

10.3 Az oklevél kiadásának feltétele: 

 Az eredményes záróvizsga; 

 Az oklevél megszerzéséhez szükséges idegennyelvi követelmények a 18/2016. EMMI 

rendelet alapján: 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert 

felsőfokú (C1), komplex típusú és egy 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. 

 

10.4 Az oklevél minősítésének megállapítása 

 

Az oklevél minősítését, az alábbiak egyszerű átlaga adja meg:  

 a diplomamunka védésére adott osztályzat;  

 a záróvizsga szóbeli részére adott egy osztályzat;  

 a teljesített félévek (két tizedesig kifejezett) tanulmányi átlagai átlaga 

egész számra kerekítve: 

 (SZD + ZV + ((Á1+…+Án)/n) / 3 
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Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével  

történik, ha a fenti módszer alapján számított érték: 

 kitűnő, ha az átlag 5,00 

 jeles, ha az átlag 4,51-4,99 

 jó, ha az átlag 3,51-4,50 

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50; 

 

11. Szakmai gyakorlat: 

 

A képzés során a hallgató mindösszesen 8 hét szakmai gyakorlatot teljesít. A szakmai 

gyakorlat teljesítése a „szakmai gyakorlat” tárgy felvételével és a megfelelően kiállított 

teljesítési igazolással dokumentálandó. 

 

A szakmai gyakorlat teljesítése céljából a munkáltató által kiállított munkáltatói 

igazolás is elfogadható, ha a hallgató a hallgatói jogviszony létesítését követően legalább a 

szakmai gyakorlat időtartamának megfelelő munkaviszonnyal rendelkezik. 

 

A szakmai gyakorlat során a hallgató megismeri a választott szervezet felépítését, 

működési mechanizmusát és beágyazottságát, illetve a mindennapi munkafolyamatokat. A 

szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati 

ismereteket alkalmazza és munkatapasztalatok révén azokat elmélyítse. A hallgató a szakmai 

gyakorlat zárásaként rövid összefoglalót készít a szervezetnél szerzett tapasztalatokról, 

elvégzett feladatokról, amelyet csatol a szervezeti egység vezetője, vagy a szakmai 

gyakorlatot felügyelő személy által aláírt szakmai gyakorlati igazoláshoz. 

 

Szakmai gyakorlat végrehajtására az egyetemmel együttműködési megállapodást kötött 

szakmai gyakorlati helyen van lehetőség. A szakmai gyakorlat végrehajtásáról a választott 

szervezet és a hallgató együttműködési megállapodást, szükség esetén hallgatói 

munkaszerződést köt. 

 

A szakmai gyakorlat teljesítéséről részletes értékeléssel ellátott igazolás készül, amelyet 

a hallgató a szakmai gyakorlat lejárta után a Tanulmányi Osztályon ad le. A szakmai 

gyakorlat folyamán a szakmai gyakorlati hely döntése alapján munkanapló vezethető. 

12. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:    

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

12.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok 

és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.  

12.2. A 12.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a 

jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési 

szakok.  

12.3. A 12.4. 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 
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szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad. 

 

 

12.4. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A 12.2. és 12.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési 

ciklusba való belépés minimális feltételei 

 

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 felsorolt ismeretkörökben legalább 30 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. 

 

13. A mesterképzési szak minőségbiztosítása: 

 

A szak gondozását, a szakfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását a Nemzetközi és 

Európai Tanulmányok Kar végzi. 

 

A szak minőségbiztosításáért az NKE Minőségbiztosítási Szabályzata értelmében a 

szakfelelős és a specializációk felelősei, illetve az NKE NETK kari minőségügyi vezetője 

felel a Kari Minőségügyi Bizottság ellenőrzése mellett.  

 

14. Tantárgyi programok 

- 3. számú melléklet: Tantárgyi programok 

 

 

 

 

Budapest, 2018. április „    ”  

 

 

Dr. Koller Boglárka 
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