NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK (BA)
Az Eszterházy Károly Főiskola minden tanévben nappali és levelező tagozaton a NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
(BA) szakot indít. Képzési idő: 6 félév
Felvételi tárgyak:
2 érettségi tárgy választása kötelező
Választható tárgyak: magyar / matematika / társadalomismeret / történelem / idegen nyelv (angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol)
A képzés átfogó, multidiszciplináris tudást ad a nemzetközi kapcsolatok kialakításához és működtetéséhez. Az
Európai Unión belül és kívül használható, gyakorlatorientált tudás birtokába jut a szakot elvégző hallgató.
Egyéni karrierjét ötvözni tudja a közszféra, a civil társadalom, illetve a gazdaság nemzetközi kapcsolatának
erősítésével.
A nemzetközi kapcsolatok szakértő képes lesz: minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények
nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására. Az Európai Unió közös vagy közösségi politikáinak
ismeretében önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az EU-s tagságból
származó feladatok ellátásra. Az EU által meghirdetett pályázatok megírására és a projektek menedzselésére. A
közeljövőben egyre fontosabbá váló regionális kapcsolatok kiépítésében a határmenti területeken a
kapcsolatépítés kulcsszereplője lesz.
Szakirányok: a hallgatók a 4 félév után választhatnak szakirányt. (a) Regionális közpolitikai, (b)Esélyegyenlőségi
és (c) Nemzetközi vállalkozásmenedzsment.
Főbb tárgyak, témakörök:
 Készségfejlesztő és módszertani (Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés, Nyelvi képzés 4 féléven
keresztül 2 idegen nyelven - angol, francia, német, orosz -, Informatika, statisztika, Elemzés
módszertan)
 Társadalomtudományi témakör (Összehasonlító politológia, Modern kori történelem, Közjogtudomány)
 Nemzetközi kapcsolatok modul (Civilizációs tanulmányok, Gazdaságtan, Nemzetközi jog,
Diplomáciatörténet, Regionális tanulmányok)
 EU ismeretek (EU intézményrendszere és döntéshozatali eljárásai, Nemzetállamok és az EU,
Pályázatírás, projektmenedzsment, Támogatáspolitika az EU-ban)
 Specializált szakmai ismeretek
Regionális közpolitika szakirány (Stratégiai tervezés, Régió és településmarketing, Közpolitika)
Esélyegyenlőségi szakirány (Kisebbségpolitika, Civilpolitikák, Ifjúságpolitika, Szociálpolitika)
Nemzetközi vállalkozásmenedzsment (Nemzetközi pénzügyek, Vállalkozási ismeretek, Marketing)
A tantárgyak egy részét idegen nyelven (angol, német, francia) kell teljesítenie a hallgatónak.
Továbbtanulási lehetőség, doktori képzés:
Hallgatóink a diploma megszerzése után 2 éves egyetemi képzésben vehetnek részt, amelynek sikeres
teljesítése után MA fokozatú diplomát szerezhetnek.
Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek: Diplomáciában, kormányzati szerveknél, EU intézményrendszerében, civil
szervezetekben, önkormányzatoknál, regionális intézményeknél, gazdasági társaságokban
Részletes információk:
EKF, Politológia Tanszék
3300-Eger, Egészségház u. 4.
Tel. 36/520-435
Fax: 36/523-461
e-mail: politologia@ektf.hu

