
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
A politológus 
 

a) tudása 

 Ismeri egy adott tanulmányi vagy szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, 

legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez. 

 Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket 

felépítő terminológiát. 

 Ismeri szakterületének sajátos kutatási, ismeretszerzési és probléma megoldási módszereit, 

absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. 

 Jól ismeri szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, 

legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén, és egy idegen nyelven. 

 Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar és az európai politikai rendszerekről, 

valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól. 

 Ismeri és konzisztensen használja a politikatudományi fogalmakat. 

 Elmélyült politikaelméleti ismeretekkel rendelkezik. 

 Elsajátította a politikai elemzés módszertanát. 

 Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési 

technikákat, és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait. 

 Ismeri a politikai intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit. 

b) képességei 

 Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzeléseket elemezni, 

összefüggéseit szintetizálni, és ennek alapján politikai tendenciákat értékelni. 

 Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja 

és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. 

 Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar 

és idegen nyelvű publikációs forrásait. 

 Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, 

elemzéseket készít. 

 Képes a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve 

mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására. 

 Képes a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére. 

 Képes a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok 

generálására. 



 Képes más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési 

szempontjainak és módszereinek bemutatására. 

 Képes tudományos vitákban való részvételre. 

 Képes szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven, szóban és írásban egyaránt. 

 Képes nyelvi ismereteinek elmélyítésére más idegen nyelvek elsajátításával. 

 Képes politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások 

elvégzésére. 

 Képes önálló szakmai vélemény kialakítására. 

 

c) attitűdje 

 Vállalja azt a szakmai identitást, amely szakterülete sajátos karakterét, személyes és 

közösségi szerepét adja. 

 Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit. 

 Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt 

élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével 

dönteni. 

 Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állításával kapcsolatosan. 

 Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb 

társadalmi közösség felé is vállal. 

 Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába 

állítsa. 

 Lényeglátás, kreativitás, és módszertani tudatosság jellemzi. 

 Kritikai módon viszonyul a politikai jelenségekhez. 

 Elkötelezett a minőségi munka iránt. 

 Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének 

tiszteletben tartására. 

 Ismeri és gyakorlatorientáltan alkalmazza a politikai kommunikáció legújabb trendjeit. 

d) autonómiája és felelőssége 

 Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és 

adott források alapján történő kidolgozását. 

 Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. 

 Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal a képviselt döntések környezeti és 

társadalmi hatásaiért. 



 Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése 

érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és 

gyakorlati tudását, képességeit. 

 Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a 

módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban. 

 A politikai kutatások során szerzett tudás és információk kezelése tekintetében 

felelősségteljes magatartást tanúsít. 

 
 


