
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák  

A politológus  

a)  tudása  
- Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos 

módszertani tudással rendelkezik.  

- Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a 

politikai intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat.  

- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 

folyamatokat.  

- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az 

országos és helyi politika fő ágenseit és működésüket.  

- Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikai alternatívákkal. 

- Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikai 

kommunikáció folyamatait.  

- Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb 

összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és 

ideológiákat. 

- Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos 

módszereit.  

- Ismeri a nemzetközi politika fő folyamatait, a főbb nemzetközi szervezeteket és a saját ország 

helyét a nemzetközi kapcsolatrendszerben.  

- Ismeri az Európai Unió fő intézményeit és döntéshozatali folyamatait.  

- Ismeri a politikai ismeretszerzés forrásait és az információfeldolgozás főbb módszereit.  

b)  képességei  
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére.  

-  Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére, ennek 

alapján szakértői tevékenység folytatására.  

-  Rendelkezik olyan kommunikatív kompetenciával, melynek révén hozzájárulhat szervezési és 

igazgatási problémák megoldásához a közigazgatás és a politikai tevékenység különböző 

szervezetei szintjein.  



- Képes tudása felhasználásával a humán erőforrások feltárására és mozgósítására is egyes 

problémák megoldásában.  

- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére.  

- Képes politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, 

döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére.  

- Képes szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint 

nemzetközi szervezetekben.  

- Képes a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség 

birtokában alapszintű problémák megoldására.  

- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén.  

- Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, 

idegennyelv-tudással.  

- A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott 

szakirodalmát magyar és idegen nyelven.  

c)  attitűdje  
- A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon, és szakmai tudását felhasználva képes legyen 

közérdekű megoldásokat előmozdítani.  

- Nyitott arra, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse.  

- Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével.  

- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt.  

- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.  

- Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.  

- Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire.  

- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.  

d) autonómiája és felelőssége  
- Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás 

megszerzésére. 

- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető 

jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.  

- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.  



- A politikai tudás felelősséget is jelent: a politológus nehéz helyzetekben is a jogszabályok és 

etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg szuverén döntését.  

- Törekszik arra is, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.  

- Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen 

képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját. 


