
MODERNKORI KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Modernkori Közép-Európa tanulmányok 

szakirányú továbbképzési szak 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

• Szakképzettség: Modernkori Közép-Európa tanulmányok specialista  

• A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Expert on Contemporary Central-

European Studies 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány képzési terület 

 

4. A szakirányú továbbképzés ISECD szerinti, valamint az európai és a magyar képesítési 

keretrendszer szerinti besorolása, továbbá a szakképzettség – képzési területek egységes 

osztályozási rendszere szerinti - tanulmányi területi besorolása: 

 

4.1. A szakirányú továbbképzés ISECD szerinti, valamint az európai és a magyar 

képesítési keretrendszer szerinti besorolása: 

• ISCED 1997 szerint: 5A 

• ISCED 2011 szerint: 6 

• Az európai keretrendszer szerint: 6 

• A magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

 

4.2. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 

 

• ISCED 1997 szerint: 762 

• ISCED-F 2013 szerint: 0923 

 

5. A felvétel feltételei: 

A képzésben társadalomtudományi képzési területről, bölcsészettudomány képzési területről és 

gazdálkodástudományi képzési területről legalább BA vagy főiskolai szintű végzettséggel 

rendelkezők, minimum B1 szintű angol nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt. 

 

6. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév 

 

7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

8. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség):  

 

A képzés célja olyan multidiszciplináris tudással rendelkező szakemberek képzése, akik széles 

körű elméleti ismeretekkel rendelkeznek Közép-Európa modernkori történelmének, politikai, 

gazdasági, társadalmi, etnikai, kulturális és biztonságpolitikai folyamatairól. Ezen ismeretek 

birtokában képesek definiálni a térséget és annak változásait, képesek Közép-Európát 

elhelyezni a globalizáció korában kialakuló új geopolitikai erőtérben, különös tekintettel az 

euroatlanti térségben és a nemzetközi rendszerben és alkalmasak a régió gazdasági szerepének 



képviseletére és erősítésére a globalizáció korában megváltozó nemzetközi gazdasági 

viszonyok között.  A hallgatók megszerzett ismereteik birtokában képesek a közép-európai 

régióhoz kapcsolódó feladatok ellátására hazai és nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati 

szervezeteknél, gazdasági szervezeteknél, vállalatoknál, kutatóintézetekben, kisebbségi 

szervezetekben, a médiában, illetve nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi gazdaság 

különböző intézményeinél. 

 

Tudás:  

A hallgató: 

• Átfogó tudással rendelkezik a közép-európai régió általános és specifikus tartalmáról és 

annak változásairól, diszciplináris sajátosságairól és határairól, legfontosabb fejlődési 

irányairól;  

• Behatóan ismeri Közép-Európa modernkori politikatörténetét, szociokulturális 

sajátosságait, aktuális társadalmi politikai és gazdasági viszonyait; 

• Ismeri a globalizáció következtében bekövetkező a nemzetközi rendszert és geopolitikát 

érintő változásokat és Közép-Európát el tudja helyezni ebben a rendszerben; 

• Ismeri és érti a régiót és a régió államait érintő gazdaságpolitika, a külkereskedelmi 

folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait és 

ezeket el tudja helyezni a nemzetközi gazdasági folyamatokban; 

• Összefüggéseiben értelmezi a Közép-Európához kapcsolódó, nemzetközi, európai és 

regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket; 

• Ismeri a társadalom- és gazdaságtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és 

értelmezési technikákat, és a regionális kutatás megkülönböztető sajátosságait;  

• Ismeri a civilizációs kutatások alapvető dilemmáit és ezeket összekapcsolja a régió a 

Közép-Európát érintő kérdésekkel; 

Képesség: 

A hallgató: 

• Multidiszciplináris megközelítést alkalmazva ki tudja választani azokat a történeti, 

politikai, gazdasági és társadalmi eseményeket, folyamatokat, amelyek leginkább 

befolyásolták a közép-európai nemzetek sorsának alakulását; 

• Képes a Közép-Európára vonatkozó történeti, politikai, gazdasági, társadalmi, jogi és 

civilizációs ismereteinek alkalmazására, a régiót érintő összetett és tipikus kérdések 

megfogalmazására; 

• Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a 

gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, 

jogszabályok változásait, azok hatásait Közép-Európa térségére; 

• Képes felmérni, kritikusan elemezni, szintetizálni és kreatívan alkalmazni a Közép-

Európára vonatkozó ismereteit; 

• Képes azonosítani és értékelni azokat a tényezőket és körülményeket, amelyek 

formálták a közép-európai régióban élő népek identitását, valamint kapcsolataikat a 

szomszédos nemzetekkel; 

• Képes összefüggéseiben látni a Közép-Európát érintő mindazon tényezőket, amelyek a 

választ adnak a térség folyamatcentrikus értelmezésére és mind a mai napig alakítják a 

régió sorsát. 

Attitűd: 

A hallgató: 

• Elkötelezett a Közép-Európa, mint önálló, de egyben heterogén régió felfogás iránt; 

• Rendelkezik a térség iránti érdeklődéssel és vallja a közép-európai régió kulturális, 

gazdasági és társadalmi sokszínűségének fontosságát; 



• Törekszik a regionális, nemzeti és európai értékeket, az ágazati, társadalmi, gazdasági, 

szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat munkája során felelősen 

figyelembe venni; 

• Magas fokú motiváltság és hivatástudat, valamint nyitott, befogadó, ugyanakkor 

kritikus attitűd jellemzi. 

Autonómiája és felelőssége: 

A hallgató: 

• Alkalmas a modernkori közép-európai tanulmányok szakterületein önálló elemző 

munka elvégzésére; 

• Elkötelezett a Közép-Európát érintő társadalmi, politikai és gazdasági térszemléleti 

kérdések felismerése, megoldása iránt és értékközösséget vállal a régióval; 

• Önállóan figyelemmel kíséri a Közép-Európát érintő társadalmi-gazdasági-jogi 

környezet változásait; 

• Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, 

szupervízióban fejleszti önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 

• Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm 

munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik, 

• Nyitott a Közép-Európát érintő kérdések megismerésére, megoldására, új információk 

szerzésére; 

 

9. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

9.1 Alapozó tárgyak: 10–15 kredit 

(Közép-Európa modernkori politika-, gazdaság- és kultúrtörténete, a Közép-Európa 

gondolat kialakulása és változásai) 

9.2 Szakmai törzsanyag: 35–45 kredit 

(Közép-Európa politikai, gazdasági, külgazdasági, társadalmi, etnikai, kulturális, turisztikai 

és biztonságpolitikai kérdései, térszerkezete, helye a globális térben, érdekérvényesítési 

lehetőségei, versenyképessége) 

9.3 Választható ismeretek: 5 kredit 

9.4 A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 

 

 


