1. Bemutatkozás (5’)
- Kérem, röviden foglalja össze eddigi tanulmányait és szakmai életútját.
- Mi az, amire büszke eddigi tanulmányai, illetve szakmai életútja során?
- [amennyiben dolgozik] Mennyiben kapcsolódik jelenlegi beosztása az alapszakos diplo-májához?
- [amennyiben dolgozik] Miért ezt az állást választotta?
2. Motivációs beszélgetés (10’)
- Miért szeretne a Budapesti Corvinus Egyetemen (tovább)tanulni?
- Mit szeretne a szak elvégzésével elérni? Miért ezt a szakot választotta?
- Jelenleg dolgozik? Hogyan tervezi a mesterszak elvégzését beilleszteni jelenlegi életvitelé-be (munka
mellett stb.)?
- [amennyiben közvetlenül az alapszak elvégzése után jelentkezik] Miért döntött úgy, hogy az alapszak
elvégzése után rögtön mesterszakon folytassa tanulmányait?
- Hol látja magát 5 éven belül? Hogyan illeszkedik ebbe a tervbe a mesterszak elvégzése?
- Melyek az erősségei? És a gyengeségei?
- Van bármilyen kérdése?
3. Szakmai beszélgetés (tétel alapján, 5’)
- Tudna említeni egy-két konkrét példát, amikor a korábbi tanulmányai során elsajátított készségeket
gyakorlatban alkalmazta? Mennyire volt sikeres? Mit csinálna másképp?
- [amennyiben dolgozik] Hogyan tudja alkalmazni az olvasottakat/tanultakat jelenlegi pozí-ciójában?
Ezek kapcsán különösen azt figyeljük, hogy a felvételiző…
• rendelkezik-e az adott szakterület ellátásához szükséges jellemzőkkel (pl. prob-léma-érzékenység,
beállítottság, kommunikációs készségek stb.);
• rendelkezik-e általános tájékozottsággal a szakterületről;
• megfelelő-e a fellépése, a szakmai kifejezéseket helyesen használja-e;
• kompetens válaszokat ad-e az interjú során feltett kérdésekre;
• helyesen érvel-e, illetve az érveket és ellenérveket mennyire könnyedén használja.
Irodalom:

Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–34., 59–170.; Mankiw,
Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260.;
A felkészülési anyagok elérhetők:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/tanszekek/kozgazdalkodas-es-kozpolitikatanszek/felveteli-anyag-a-tanszek-altal-gondozott-szakokra/?preview=true
Felvételi tételsor
1.Közpolitika: minden tétel alkalmazására gondoljon ki konkrét példá(ka)t!
- A "politika" jelentése a három angol terminusok (policy, politics és polity) alapján
- A közpolitika (public policy) három fő attribútuma
- Hatékonyság és eredményesség a közpolitikában
- A közpolitikai szereplők (aktorok) tipológiája
- A közpolitikai eszközök tipológiája
- A kormányok közpolitikai szabadságát korlátozó tényezők

- A közpolitikai napirend (agenda)
- Kielégítő döntések és a szemeteskuka-modell a közpolitikában
- A közpolitikai megvalósítás szereplői
- A közpolitikai értékelések fajtái
- Érdekcsoportok, érdekhálózatok szerepe a közpolitikában
- A közpolitikai folyamat, a közpolitikai ciklus
2. Közgazdaságtan alapjai: minden egyes tétel aklamazására gondoljon ki konkrét példá(ka)t!!
- A szűkösség alapelve
- Átváltási (trade-off) összefüggések
- Az alternatív költség
- Szintek és változások, a határváltozás (marginális változás) közgazdasági jelentősége
- A "láthatatlan kéz" (Adam Smith) elmélete
- Piaci kudarc
- Az externáliák (külső gazdasági hatások)
- Pénzmennyiség és infláció
- Gazdasági ciklus
- Fogyasztói többlet, termelői többlet
- Közjavak ás magánjavak, potyautas-magatartás
- Tranzakciós költségek

