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KÖZÉP-EURÓPAI SZAKREFERENS NÉMET NYELVEN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI 

SZAK 
 

Indított szakirányok:  

Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány 

Képzési ciklus: szakirányú továbbképzés 

Képzési forma (tagozat): 

 

A képzés nyelve: 

önköltséges nappali 

ill. önköltséges levelező  

német 

A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar 

Képzési idő: 2 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 60 

Az összes kontakt óra száma 480 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: -- 

A szakért felelős oktató: Dr. Iványi Zsuzsanna 

 

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben történő megnevezése:Közép-Európa 

szakreferens 

 

Felvételi követelmény:   

1.  Bármilyen, legalább alapképzési szakon szerzett felsőfokú szakképzettség. 

2. Legalább B2-es (Közös Európai Nyelvi Referenciakeret) szintű német nyelvvizsga-bizonyítvány vagy annak 

megfelelő nyelvtudás igazolása   

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, 

készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 

Elsajátítandó kompetenciák: 

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: 

A Közép-európai tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére, 

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

tájékozódásra Közép-Európa és Magyarország politikai kapcsolatrendszerében 

nemzetközi gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések előkészítésére és döntések meghozatalára, 

az európai integráció eseményeinek, folyamatainak elemzésére 

az Európán belüli interkulturális kapcsolatok és viszonyok megértésére 

integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés területén, 

nemzetközi kapcsolatok építésére, állami és kormányzati szervek, gazdasági társaságok nemzetközi szervező, 

menedzseri, döntés-előkészítő feladatainak ellátására 

az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére 

szakterületükön tárgyalások lefolytatására német nyelven, diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, 

újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására. 

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:  

a nemzetközi kapcsolatok, globális gazdasági folyamatok elméleteit, jogi, politikai, kultúratörténeti vonatkozásait 

a közép-európai államok történetét, politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét, kulturális 

jellegzetességeit 

az Európai Unió és a tagországok kapcsolódásait 

a nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát,  

a regionális és civilizációs tanulmányokat, 

a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit, 

a szakmai-etikai normákat 
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Személyes adottságok 

 

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. 

Együttműködési és feladatdelegálási képesség 

Társadalmi és szociális érzékenység és felelősség 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 

A megszerzett német nyelvű Közép-európai ismeretek és az elsajátított készségek révén magas szintű német 

nyelvtudást és EU-integrációs ismereteket követelő hivatali vagy szervező munkakörök betöltése, az azokhoz 

tartozó tevékenységek végzése, feladatok teljesítése az állami és a nonprofit szektorban, önkormányzatoknál, az 

Európai Unió intézményeiben, nemzetközi szervezetekben, kutatóintézetekben, nemzetközi kereskedelmi- és 

iparvállalatokban, bankoknál (Közép-Európa szakreferensként, kockázatelemzőként, pályázatíróként, stb.) 

 

TANTERV 

Kötelező tárgyak: 

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

 Összehasonlító alkotmányjog  2 koll. 4 -- 1 

 Világ- és integrációgazdaságtan 2 koll. 4 -- 2 

 
Az Európa-fogalomtársadalom- és 

kultúrtörténete 2 
koll. 4 

-- 1 

 
Közép- és kelet-európai történelem 1. 

(közép- és kora újkor) 1 
gyj. 2 

-- 2 

 
Közép- és kelet-európai történelem  2. 

(19-20. sz.)  1 
gyj. 2 

-- 2 

 
Kelet-Közép-Európa államainak 

társadalomföldrajza 
2 

koll. 4 
-- 2 

 Kulturális transzferek 2 gyj. 4 -- 2 

 
Etnikai, nemzeti, nyelvi identitások 

Közép-Európában 2 
koll. 4 

-- 2 

 Német üzleti szaknyelvhasználat 2 gyj. 2 -- 1 

 Az EU szaknyelve 2 gyj. 3 -- 2 

 Német jogi szaknyelv 2 gyj. 3 -- 1 

 Pályázatírás  1 gyj. 2 -- 1 

 Nemzetközi rendezvényszervezés 1 gyj. 2 -- 1 

 Szakdolgozat -- gyj. 10 -- 2 

 

Választható szemináriumok  - teljesítendő 10 kredit: 

 

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 

 
Németnyelvű országok politikai 

rendszere 2 
gyj. 

2 -- 2 

 Összehasonlító néprajz 2 gyj. 2 -- 1 
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 Fejlődés gazdaságtan 2 gyj. 2 -- 1 

 Az Európai Unió intézményrendszere 2 gyj. 2 -- 2 

 
Magyar irodalom és kultúra európai 

kontextusban 2 gyj. 2 -- 2 

 Közép-Európa nyelvi képe 2 gyj. 2 -- 1 

 Vallások és egyházak Európában 2 gyj. 2 -- 1 

 
Magyar (vagy egy Közép/Kelet-

Európai nyelv) mint idegen nyelv 2 gyj. 2 -- 2 

 

 

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 

 

A szakdolgozat: 

 

A hallgatók kötelesek a két féléves képzés végén szakdolgozatot írni.  

A szakdolgozattal a hallgatónak bizonyítania kell, hogy a közép-európai országokkal kapcsolatos valamely 

részkérdésben kellő tudományossággal elmélyedt, ugyanakkor célszerű, ha a szakdolgozat témájának feldolgozása 

komoly gyakorlati hozadékkal is jár és ennek érdekében a szakdolgozatnak önálló megfigyeléseken, kutatáson, 

kérdőíves vizsgálaton, kísérleten, problémamegoldó feladatsoron, helyzet-szimuláción, stb. alapuló önálló munkát 

is tartalmaz. A szakdolgozatot a hallgató témavezetője írásban bírálja, és érdemjeggyel látja el.  

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit. 

 

 

A záróvizsga:  

 

A hallgatók záróvizsgára bocsátásának feltétele a 60 kreditpont megszerzése, amivel igazolják, hogy valamennyi 

meghirdetett kurzust abszolválták, és megírták a szakdolgozatot, amelyre megkapták az érdemjegyet. 

A záróvizsga egyrészt a szakdolgozat védéséből, a szakdolgozatban leírtaknak a számítógépes prezentációjából, 

másrészt a záróvizsga-bizottság tagjaival folytatott, a témához kapcsolódó szakmai vitából áll.  

A záróvizsga eredménye (az oklevél minősítése) a következő 3 részjegy átlagából áll össze: 1) a szakdolgozat 

érdemjegye, 2) a számítógépes prezentációra kapott érdemjegy, 3) a záróvizsga-bizottság tagjaival folytatott 

szakmai vitában nyújtott teljesítményére kapott érdemjegy.  

Amennyiben bármely részjegy elégtelen, az egész záróvizsga érvénytelen. 

 

 

 

  




