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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, regionáliscivilizációs 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.
Várjuk azokat a hallgatókat, akik elsősorban a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődnek.
Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló
gondolkodásra képesíti majd 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. A
képzéssel biztosítani tudjuk, hogy a végző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai
ismeretekkel rendelkezzenek.
A KÉPZÉS EREDMÉNYE
a) A mesterképzési szakon végzett hallgató 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) A mesterképzési szakon végzett hallgató 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.
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK
A nemzetközi tanulmányok mesterszakát végzett hallgatók – köszönhetően a magas szintű
nyelvtudásuknak is – keresett munkaerőt jelentenek nemcsak a közigazgatásban, nemzetközi és
nonprofit szervezeteknél, hanem a multinacionális cégeknél is, mint projektmenedzser,
külpolitikai elemző, külpolitikai újságíró, külkapcsolatokkal foglalkozó kormánytisztviselő.
FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok és
nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.
Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg
2020. január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig!
Elsősorban számításba vehető szakok: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a
gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó
alapképzési szakok.
Ezen és egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a
jelentkezőnek a kredit megállapítása 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: 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, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. A kreditek tartalma itt
található.
A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól
(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a
TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát
a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek
párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.
A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb
2020. július 9-ig beküldeni.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni
a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.
B) A szóbeli felvételi vizsga
A felvételi vizsga tárgyköreit és kapcsolódó kötelező irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi.
C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok
(előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a
többletpontok (max. 10) összege ad.
A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (TDK-részvétel,
konferencia-előadás, publikáció)
KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzési terület: társadalomtudomány
Képzés kezdete: 2020. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta
A képzés elméletorientált.
FŐBB SZAKTERÜLETEK
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, USAtanulmányok, Délkelet-Ázsia-tanulmányok, Afrika-tanulmányok, Ausztráliatanulmányok, 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 530 kredit.
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.
Nyelvi kimenet: 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.
Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit
teljesítik.
SPECIALIZÁCIÓK
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