
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A szakért felelős oktató: 

Prof. Dr. habil. Simon János CSc egyetemi tanár 

2. Az alapképzési szak angol megnevezése: 

International Relations 

3. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző 

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  

International Relations Expert 

4. A végzettségi szint: 

Mesterképzés (magister, master, MA) 

5. Képzési terület: 

Társadalomtudományok 

6. A szakképzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 

313 

7. Képzési ág: 

Politikatudomány 

8. A képzési idő: 

4 félév; 

teljes idejű képzés: 1200 óra 

részidős képzés (levelező): 360 óra 

9. A mesterképzés megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

120 kredit 

10. A mesterképzési szak képzési célja: 

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. 

A Kodolányi János Főiskola a Nemzetközi Tanulmányok MA képzési programját összhangban 

az Európai Felsőoktatási Térség nemzetközi képesítési keretrendszerének elvárásaival a magyar 

képesítési követelményrendszer és képzési keretrendszer szerint alakította ki. Ennek 

középpontjában a tanulási eredmények állnak, melyek a felsőoktatási tanulmányok során egyre 



magasabb szerveződésű kompetenciák és készségek elsajátítását teszik lehetővé az oktatásban 

résztvevő diákok számára. 

11. Specializációk megnevezése: 

- Diplomácia; 

- Nemzetközi PR és marketing; 

- Nemzetközi humánerőforrás- és tehetségmenedzsment; 

12. A képzés szerkezete: 

• Alapozó társadalomtudományi ismeretek 6 kredit; 

• Szakmai törzsanyag 78 kredit; 

▪ Ebből szakdolgozat (egyes tantárgyakhoz kapcsolva) 10 kredit; 

• Specializáció 30 kredit 

• Szabadon válaszható  6 kredit; 

13. A szakmai gyakorlat rendje, főbb követelményei: 

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon az oklevél megszerzésének feltétele négy 

féléven át egy-egy kredit nélküli évközi szakmai gyakorlat elvégzése. 

14. A szakdolgozat követelményei: 

Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit, melyet a hallgatók két előre meghatározott szakmai 

tantárgyhoz kapcsolódóan (a specializációjuk elvégzése során) szereznek meg. 

A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó szabályokat a Szakdolgozati Szabályzat rögzíti. 

I. A szakdolgozat célja 

- A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók egy választott téma önálló kidolgozásával, a 

képzésnek megfelelő szakmai tárgyakhoz kapcsolódó feladat megoldásával bizonyítsák: 

birtokában vannak az elvégzett szaknak megfelelő ismereteknek, elméleteknek, legfontosabb 

elemzési módszereknek, tájékozottak a hazai és nemzetközi szakirodalomban, továbbá 

képesek ezen ismereteiket tudományos igényességgel, logikusan felépítve, kreatív módon egy 

választott témában alkalmazni.  

- A megvédett szakdolgozat egyben bizonyítja azt, hogy a végzett hallgatók képesek az 

elsajátított ismereteikre és speciális tudásukra támaszkodva szakspecifikus elemző munkák 

végzésére. 

II. Témaválasztás 

- Szakdolgozati témaként olyan téma fogadható el, amelynek kidolgozása során a hallgató 

bizonyítja, hogy a főiskolán elsajátított ismereteket és a szakmai gyakorlati helyen szerzett 

tapasztalatokat összefüggésükben és alkotó módon tudja alkalmazni. A Nemzetközi 

Tanulmányok és Történelem Tanszék a fenti szempontok alapján összeállítja a választható 

témakörök listáját, azt a hallgatók számára a KJF ügyfélszolgálati honlapján közzéteszi. A 

hallgatók szakdolgozati témát a tanszék által meghirdetett témakörök alapján választhatnak. 

A hallgatók ez alapján kérik fel a konzulenseket, aki a szakdolgozati szabályzattal 

összhangban segítséget nyújt a KJF követelményeinek megfelelő szakdolgozat 

elkészítéséhez. 

- A tudományos diákköri dolgozat elfogadható szakdolgozatnak, amennyiben az a formai és 

tartalmi követelményeknek megfelel és a Tudományos Diákköri Tanács erre javaslatot tesz. 

III.  A szakdolgozattal szembeni általános követelmények 

- A főiskola elvárja a hallgatóktól, hogy a választott témát elméleti és gyakorlati vonatkozásai 

leíró-elemző bemutatásával, megfelelő empirikus vizsgálatokkal és/vagy statisztikai adatok és 



egyéb források elemzésével szakmailag meggyőzően dolgozzák fel. Sokoldalú közelítéssel és 

kritikailag viszonyuljanak mindahhoz, amit a választott témával kapcsolatban a 

szakirodalomban és a gyakorlatban tapasztaltak, továbbá fogalmazzák meg a vizsgált 

problémával kapcsolatos következtetéseiket, javaslataikat. 

- Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely csupán leíró jellegű helyzet bemutatás vagy a 

források és a szakirodalom megismétlése, másolása. 

IV. A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelmények 

- A szakdolgozat tartalmi követelményei a következők:  

- a dolgozat bevezetőjében feladat- és célmeghatározás (az exponált kérdés 

időszerűsége, újszerűsége, jelentősége); 

- a dolgozat elején megjelölt vizsgálati cél és módszer következetes végig vitele; 

- a dolgozat elemző jellegű legyen, lehetőleg kevés leíró jellegű résszel; 

- a dolgozatban megjelölt probléma kifejtése (világos és egyértelmű megfogalmazás, 

megfelelő érvelés, logikusan kialakított szerkezet, felépítés); 

- a képzés során elsajátított tartalmi és módszertani ismeretek alkalmazása; 

- a nemzetközi és hazai szakirodalomban való jártasság bizonyítása. 

- A formai szempontok között helyet kap a terjedelem (tartalmi fejezetek esetében 25-40 

oldal), a hivatkozások szigorú meghatározása, illetve a mellékletek és az irodalomjegyzék 

kialakítására vonatkozó előírások.  

- Az idegen nyelvi követelmények biztosítása érdekében a szakdolgozatok elkészítése során a 

konzulensek az idegen nyelvű szakirodalom felhasználását és feldolgozását fokozottan 

szorgalmazzák. A Kodolányi János Főiskola hatályos Szakdolgozati Szabályzata ezen 

túlmenően előírja azt is, hogy a hallgatók idegen nyelvű összefoglalót készítsenek 

dolgozatukhoz, ahol bemutatják a téma feldolgozása során használt idegen nyelvű 

szakirodalmat és forrásokat. 

15. A záróvizsga követelményei és szerkezete: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

- A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 
- szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégségesre javasolt értékelése. 

- A záróvizsga részei: 
- szakdolgozat megvédése; 
- komplex szóbeli vizsga. 

- Az eredmény kiszámításának módja: 

A szakdolgozat védés és a komplex szóbeli vizsga eredményének átlaga. 

16. Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítése az alábbi minősítések kerekített átlaga: 

- a komplex szóbeli záróvizsga eredménye 

- a hallgató szemeszterenkénti tanulmányi átlagának átlageredménye (amely a leckekönyvben 

is szerepel). 

17. Idegennyelvi követelmények: 

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. 

18. A tantárgyakra vonatkozó információk: 

A tantárgyakra vonatkozó információk a Moodle-ben (http://moodle.kodolanyi.hu) találhatók 

meg. 

19. Mobilitási ablak: 

A külföldi tanulmányok – pl. Erasmus – intézmény által javasolt féléve: 2. félév. 

http://moodle.kodolanyi.hu/


ÁTTEKINTŐ TANTERV Nemzetközi tanulmányok MA nappali/levelező tagozat 
 

 

Óra  1 2 3 4 

30/9 
A politikai és közgazdasági 

gondolkodás története 

ea+ szem 

3 

Általános és szakdiplomáciai 

ismeretek 

ea+szem 

5 SPECIALIZÁCIÓ 5 SPECIALIZÁCIÓ 5 

30/9 

30/9 
Összehasonlító államjog 

ea 
3 

Regionális és civilizációs 
tanulmányok 2. 

ea+szem 

5 SPECIALIZÁCIÓ 5 SPECIALIZÁCIÓ 5 

30/9 

Regionális nemzetközi szervezetek: 

európai szubrégiók és a V4 
szem 

5 

30/9 
Geopolitika és geostratégia 

ea 
5 

Kül- és gazdaságpolitikai elemzések 
szem 

 

2 

SPECIALIZÁCIÓ 5 SPECIALIZÁCIÓ 5 

30/9 

A globalizáció gazdaságtana 

ea+szem 
5 

Biztonságpolitikai tanulmányok 

ea 
5 

30/9 

Nemzetközi migráció, emberi jogok, 

humanitárius intervenció 
ea 

5 

Lobbi, érdekképviselet és 

döntéshozatal az EU-ban 
ea 

5 

30/9 

Regionális és civilizációs 

tanulmányok 1. 
ea 

5 

Magyarország gazdasága és 

külgazdasági kapcsolatai 
ea 

 

5 
Nemzetközi fejlesztés és segélyezés 

szem 
5 

Regionális és civilizációs tanulmányok 

3. 
ea+szem 

5 

30/9 

A nemzetközi kapcsolatok aktuális 
kérdései 

szem 

5 
Nemzetközi jogi esettanulmányok 

szem 
2 

30/9 

Pártok, platformok, hálózatok a 

nemzetközi politikában 

ea 

4 SZAB.VÁL 3 SZAB.VÁL 3 

Nemzetközi konfliktusok és 

válságkezelés 

ea 

5 

- 
 

Évközi szakmai gyakorlat 1. 

 

Évközi szakmai gyakorlat 2. 

 

Évközi szakmai gyakorlat 3. 
Évközi szakmai gyakorlat 4. 

Kredit 30 30 30 30 

Összóra 300/90 300/90 300/90 300/90 

 

Színmagyarázat:  
Alapozó társadalomtudományi ismeretek 6 kredit, Nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 78 kredit; Szabadon választható 6 kredit, Specializáció 30 kredit 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt 10 kredit a specializáció két félévének egy-egy tantárgyában kerül elszámolásra. 

Évközi szakmai gyakorlat (csak nappali tagozaton): a félév tantárgyaihoz kapcsolódó problémaalapú gyakorlati feladatok megoldása a tematikus hetek keretében.  
 

 



RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

NE 

009 

A politikai és közgazdasági 

gondolkodás története 
3 60/18 kollokvium 1. 

előadás + 

szem 
 NETA 

NE 

010 
Összehasonlító államjog 3 30/9 kollokvium 1. előadás  NETA 

NE 

011 

Regionális nemzetközi 

szervezetek: európai 

szubrégiók és a V4 

5 30/9 
gyakorlati 

jegy 
1. szem.  NETA 

NE 

012 
Geopolitika és geostratégia 5 30/9 kollokvium 1. előadás  NETA 

NE 

013 
A globalizáció gazdaságtana 5 60/18 kollokvium 1. 

előadás + 

szem 
 NETA 

NE 

014 

Regionális és civilizációs 

tanulmányok 1. 
5 60/18 kollokvium 1. előadás  NETA 

NE 

015 

Pártok, platformok, hálózatok 

a nemzetközi politikában 
4 30/9 kollokvium 1. előadás  NETA 

NE 

006 
Évközi szakmai gyakorlat 1. - - aláírás 1. gyakorlat  NETA 

NE 

035 

Általános és szakdiplomáciai 

ismeretek 
5 60/18 kollokvium 2. 

előadás + 

szem 
 NETA 

NE 

036 

Regionális és civilizációs 

tanulmányok 2. 
5 60/18 kollokvium 2. 

előadás + 

szem 
 NETA 

NE 

037 

Kül- és gazdaságpolitikai 

elemzések 
2 30/9 

gyakorlati 

jegy 
2. szem.  NETA 

NE 

038 

Biztonságpolitikai 

tanulmányok 
5 60/18 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

039 

Magyarország gazdasága és 

külgazdasági kapcsolatai 
5 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

040 

A nemzetközi kapcsolatok 

aktuális kérdései 
5 30/9 

gyakorlati 

jegy 
2. szem.  NETA 

NE 

041 

Szabadon választható 

ismeretek 
3 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

030 
Évközi szakmai gyakorlat 2. - - aláírás 2. gyakorlat  NETA 

NE 

103 

Nemzetközi migráció, emberi 

jogok, humanitárius 

intervenció 

5 30/9 kollokvium 3. előadás  NETA 

NE 

104 

Nemzetközi fejlesztés és 

segélyezés 
5 30/9 

gyakorlati 

jegy 
3. szem.  NETA 

NE 

105 

Nemzetközi jogi 

esettanulmányok 
2 30/9 

gyakorlati 

jegy 
3. szem.  NETA 

NE 

122 

Szabadon választható 

ismeretek 
3 30/9 kollokvium 3. előadás  NETA 

 
Nemzetközi Tanulmányok 

specializáció (Diplomácia)  
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 3.  

 

 NETA 

 

Nemzetközi Tanulmányok 

specializáció (Nemzetközi PR 

és marketing)  

LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 3. 

 

NETA 

 

Nemzetközi Tanulmányok 

specializáció (International 

HR and talent management)  

LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 3. 

 

NETA 

NE 

056 
Évközi szakmai gyakorlat 3. -  aláírás 3. gyakorlat  NETA 

NE 

106 

Lobbi, érdekképviselet és 

döntéshozatal az EU-ban 
5 30/9 kollokvium 4. előadás  NETA 



NE 

107 

Regionális és civilizációs 

tanulmányok 3. 
5 60/18 kollokvium  4. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

108 

Nemzetközi konfliktusok és 

válságkezelés 
5 30/9 kollokvium 4. előadás  NETA 

 
Nemzetközi Tanulmányok 

specializáció (Diplomácia)  
LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 4.    NETA 

 

Nemzetközi Tanulmányok 

specializáció (Nemzetközi PR 

és marketing)  

LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 4.  

 

NETA 

 

Nemzetközi Tanulmányok 

specializáció (International 

HR and talent management)  

LÁSD A SPECIALIZÁCIÓNÁL 4.  

 

NETA 

NE 

062 
Évközi szakmai gyakorlat 4. - - aláírás 4. gyakorlat  NETA 

Nemzetközi Tanulmányok MA mesterképzési szak SPECIALIZÁCIÓI 

Diplomácia 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

NE 

109 

Multilateral Negotiations and 

Communication 
5 60/18 kollokvium 3. előadás  NETA 

NE 

110 

A megváltozott világ: 

politikai földrajz a 21. 

században 

5 60/18 kollokvium 3. 
előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

111 
Diplomáciai kreatív írás 5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
3. szem. - NETA 

NE 

112 

Külügyi és diplomáciai 

szakismeretek 
5. 60/18 kollokvium 4. előadás  NETA 

NE 

113 

Diplomáciai vezetés és team-

menedzsment 
5 60/18 kollokvium 4. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

114 

Mediation, Dispute 

Settlement and Conflict 

Resolution 

5 60/18 
gyakorlati 

jegy 
4. szem.  NETA 

Nemzetközi PR és marketing 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

NE 

115 

Nemzetközi tárgyalások 

elmélete és gyakorlata 
5 60/18 kollokvium 3. előadás  NETA  

KO 

270 
Marketing és PR 5 60/18 kollokvium 3. előadás  KOMM 

NE 

116 

Nemzetközi 

projektmenedzsment 
5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
3. szem.  NETA 

NE 

117 

Interkulturális kommunikáció 

a nemzetközi kapcsolatokban 
5 60/18 kollokvium 4. 

előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

118 
International Marketing 5 60/18 kollokvium 4. előadás  NETA 

NE 

119 
International Business Project 5 60/18 gyakorlat 4. szem.  NETA 

 



Nemzetközi humánerőforrás- és tehetségmenedzsment 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

KN 

450 

Munkaerő-közvetítési 

ismeretek 
5 60/18 kollokvium 3. 

előadás + 

szem 
 KULT 

NE 

120 

Nemzetközi tárgyalások 

elmélete és gyakorlata 
5 60/18 kollokvium 3. előadás  NETA  

NE 

121 

Career-building & talent 

management 
5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
3. szem  NETA 

KN 

401 

Területfejlesztés, regionális 

munkaerő-gazdálkodás  
3 30/9 kollokvium 4. előadás  KULT. 

KN 

467 

Tehetségmenedzsment 

(motiváció, teljesítmény 

TÉR, ösztönzés)  

2 30/9 
gyakorlati 

jegy 
4. szem.  KULT. 

NE 

117 

Interkulturális 

kommunikáció a 

nemzetközi kapcsolatokban 

5 60/18 kollokvium 4. 
előadás + 

szem. 
 NETA 

NE 

119 

International Business 

Project 
5 60/18 gyakorlat 4. szem.  NETA 

 


