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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 nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, 

széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik 

képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, 

szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati 

összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai 

ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük 

analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá 

teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak 

megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség 

perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik 

és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris - 

civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti -, valamint 

gyakorlati - diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai - jellegű ismeretekkel 

rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori 

képzés keretében történő folytatására. 

 

5.1.1 A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: 

A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

- nemzetközi kapcsolatok elméleteit, 

- globális gazdasági folyamatokat és elméleti reflexióját, 

- nemzetközi kapcsolatok történeti, jogi, politikai vonatkozásait, 

- az Európai Unió politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét, 

- magyar külpolitika történetét, jelenét, 
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- nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát taglaló elméleteket, 

- regionális és civilizációs tanulmányokat, 

- a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit, 

- szakmai-etikai normákat. 
 

5.1.2 A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak 

- a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére, 

- a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, előrejelzésére és 

formálására, 

- nemzetközi gazdasági, politikai jogi szakterületeken döntések előkészítésére és 

döntések meghozatalára, 

- szakmai-tudományos vitákban való részvételre, 

- integrált ismeretek széles körű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi 

elemzés területén, 

- nemzetközi kapcsolatok építésére, 

- szakterületükön tárgyalások lefolytatására idegen nyelven, 

- diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve az 

államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására. 
 

5.1.3 A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

- lényeglátás és kreativitás, 

- önálló szakmai vélemény kialakításának képessége, 

- problémacentrikus szemléletmód, problémamegoldó képesség, 

- felelősségteljes magatartás a nemzetközi elemzések során szerzett tudás és 

információk kezelését illetően, 

- szakmai továbbképzés, önművelés iránti nyitottság, 

- toleráns magatartásforma: más vélemények tiszteletben tartása, 

- kritikai magatartásforma a vizsgált jelenségek és a megismert elméleti paradigmák 

vonatkozásában, 

- kooperatív magatartás: alkalmasság csoportmunkára, 

- módszertani tudatosság. 
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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: 

 

 

 

1320 tanóra 

 

 

 

Félévenkénti tanóra átlagosan: 330 tanóra 

Heti tanóra átlagosan: 22 tanóra 

Kötelező szakmai gyakorlat: 8 hét 

 

6.2 A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: 

6.2.1 alapozó ismeretek: 15 kredit 

6.2.2 szakmai törzsanyag: 75 kredit 

6.2.2.1 ebből diplomamunka: 8 kredit 

6.2.3 differenciált szakmai ismeretek: 30 kredit 

6.2.3.1 ebből szabadon választható: 8 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 

 

8 Előtanulmányi rend: 

- 2. számú melléklet: előtanulmányi rend 
 

9 A specializáció-választás 
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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. 

 

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 előkészítő kurzus teljesítéséért 8 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. 

 

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 
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INITM416 Uniós kormányzás, érdekérvényesítés és közpolitika 6 

INITM423 

INITM430 

Nemzetközi kapcsolatok a posztbipoláris korszakban I. 

Nemzetközi kapcsolatok a posztbipoláris korszakban II. 

3 

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; 

 A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges két idegen nyelvből államilag elismert, 

felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, amelyek közül legalább az egyik a 

társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy a közigazgatási, katonai és 

rendészeti képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, 

diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-

vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, 

üzleti) nyelvvizsga, a másik legalább általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél, vagy 

 egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és 

további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, amelyek 

közül a felsőfokú (C1) komplex típusú, vagy a két középfokú (B2) komplex típusú 

nyelvvizsga a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy a 

közigazgatási, katonai és rendészeti képzési területnek megfelelő szaknyelvi 

(nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, 

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

kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga, a másik legalább általános 

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 

 

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 
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 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:    

 

12.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok 

alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi 

tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű 

nemzetközi kapcsolatok szak. 

 

12.2. A bemenethez a 12.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével 

elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: 

A bemenethez a 12.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, 

társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, 

informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai 

elemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi 

erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti 

szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, 
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határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, 

germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad 

bölcsészet alapképzési szakok 12.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, 

egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterszakon szerzett felsőfokú végzettség. 

 

A 12.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az NKE Egyetemi 

Kreditátviteli és Validációs Bizottságának illetékes bizottsága elfogad. 

 

12.3. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási 

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, 

pszichológia; 

- jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, 

gazdasági jog; 

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

pénzügytan; 

- politikatudományi ismeretek: 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, 2016. július 6. Dr. Koller Boglárka 

egyetemi docens 

szakfelelős 
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