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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
Érvényes: 2020/2021/1 félévben kezdők számára
Általános adatok:
Szakfelelős: dr. Lehoczki Bernadett, egyetemi docens
Képzés helyszíne: Budapest
Munkarend: nappali
Képzés nyelve: angol
Duális képzésben indul-e: nem
Specializációk:
1. Specializáció neve: Diplomacy
2. Specializáció neve: East Central Europe
Képzési és kimeneti követelmények
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok (International Relations)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:
− végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
− szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a
nemzetközi igazgatási alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az
államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
− a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
− a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
− a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi
területi besorolása: 313/0312
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakértőket képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a
jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. Felkészültek
nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméletei, regionáliscivilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó
nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai
és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben
történő folytatására.
8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A nemzetközi kapcsolatok elemző
a) tudása
− Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően
érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket.
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− Ismeri a nemzetközi kapcsolatok elméletének legfontosabb paradigmáit, és tájékozott az egyes
elméleti irányzatok közötti vitákkal kapcsolatban.
− Tájékozott a főbb civilizáció- és kultúraelméletekben, valamint ismeri az egyes régiók főbb
gazdasági, politikai és társadalmi tendenciáit.
− Tájékozott a 21. századi legjelentősebb világpolitikai konfliktusok és válságok
összefüggésrendszerében.
− Ismeri a világgazdaság főbb tendenciáit és a világ egyes régióinak gazdasági folyamatait,
különös tekintettel az Európai Unió gazdasági helyzetére vonatkozóan.
− Tájékozott a magyar külpolitika főbb aktuális kérdéseiben és dilemmáiban.
− Ismeri az emberi jogi és kisebbségi jogi rezsimeket, valamint azok regionális rendszerét.
− Ismeri az ENSZ döntéshozatali mechanizmusát, ennek működését, illetve a reformjára vonatkozó
elképzeléseket.
− Ismeri a világpolitikai folyamatokat meghatározó főbb nagyhatalmak külpolitikáját, illetve a
világgazdaságban elfoglalt helyét.
− Ismeri a világ főbb civilizációinak, kultúrkörének és a nagy világvallásoknak a sajátosságait.
− Ismeri és érti azokat a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, amelyek
meghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit.
− Ismeri és érti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát.
− Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar, az európai és az Európán kívüli politikai
rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól.
− Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési technikákat,
és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait.
− Ismeri a nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és társadalmi intézmények és folyamatok mélyebb
összefüggéseit.
b) képességei
− Képes a megszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában egy adott világpolitikai konfliktus és
válság külpolitikai elemzésére.
− Képes a világgazdasági folyamatok mélyebb megértésére és az Európai Uniót, illetve
Magyarországot érintő gazdasági jellegű kihívások elemzésére.
− Képes összehasonlító gazdasági elemzések végzésére alapvető közgazdasági és statisztikai
ismeretek, valamint világgazdasági elméletek birtokában.
− Képes tájékozódni a különféle nemzetközi szervezetek döntéshozatali mechanizmusában,
valamint képes megérteni az egyes nagyhatalmak főbb külpolitikai döntéshozatali
mechanizmusát.
− Képes definiálni a nemzetközi rendszer egyes szereplőinek gazdasági és politikai érdekeit, illetve
azok összefüggésrendszerét.
− Képes a megszerzett ismeretei birtokában a társadalmi folyamatok általa kutatott szeletében új
tudományos eredmények elemzésére, új tények és összefüggések feltárására, tudásának önálló
szakmai koncepció formájában történő értékesítésére.
− Képes a kitekintő jellegű munkára, az egyéb a társszakterületek és tudományágak
eredményeinek az aktív és hatékony felhasználására.
− Képes bekapcsolódni szakterületének nemzetközi kutatási projektjeibe, valamint ilyen projektek
pályázati munkáiba.
− Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és a különböző
következtetések szintetizálására.
− Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására és szakmai
munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
− Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat,
elemzéseket készít.
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− A munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten irányítja, eredményesen
együttműködik az intézményen belüli és kívüli partnerekkel.
− Képes a változásokhoz alkalmazkodni, adaptációs koncepcióját el tudja fogadtatni
munkatársaival és egyéb partnereivel is.
− Képes önálló szakmai koncepciók kidolgozására, és a vitákban megvédi az elképzeléseit akár
idegen nyelven is.
− Képes konzisztensen használni a politikatudományi fogalmakat.
− Képes a társadalmi konfliktusok és problémák bonyolult rendszerében eligazodni, szűkebb
szakterületén elmélyültebb ismereteire építve aktívan be tud kapcsolódni a konfliktusok
feltárásának munkálataiba.
c) attitűdje
− Nyitott és toleráns azoknak a társadalmi csoportoknak a nézeteivel, gondolkodási formáival és
életmódjával szemben, amelyekkel társadalomkutatóként szakmai munkája során kapcsolatba
kerül.
− Nyitott minden társadalomkritikai szerepvállalásra, ha szakmai felfogásával ütköző folyamatok
indulnak el társadalmi környezetében.
− Nyitott és befogadó szakterületének a legkülönfélébb nemzetközi kutatási eredményei iránt, és
elkötelezett az általa hasznosnak ítélt új tudáselemek hazai megismertetése mellett.
− Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársak
szakmai életpályájának kibontakoztatását.
− Legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a szakmai érdekeket.
− Minden szervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon latba veti tudását és befolyását
a minőségi munkavégzés elismertetése mellett.
− Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit,
következetesen képviselve a rábízottak érdekeit.
− Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének
tiszteletben tartására.
− Lényeglátás, kreativitás és módszertani tudatosság jellemzik.
d) autonómiája és felelőssége
− Önálló és felelős szereplője szakterülete tudományos életének, képviseli szakmai elveit és
kutatási eredményeit minden lehetséges fórumon.
− Önálló és felelős döntéseket hoz munkája során saját tudományos munkásságára, valamint az
irányítása alá tartozók munkaprogramjaira vonatkozóan.
− Felelősen vállalja a társadalmi fórumok résztvevői számára szaktudományos ismereteinek
közérthető átadását.
− Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciók
kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
− Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezeti egységek létrehozásában és irányításában.
− Felelős módon őrködik szakmai munkájában a társadalomtudományi kutatások és elemzések
szigorú etikai szabályainak a betartása felett, vállalja új etikai kérdések felvetését és
megválaszolását.
− Önálló és felelős szerepeket vállal a szakmai szervezetek hazai és nemzetközi működésében,
valamint az érdekérvényesítő fórumok munkájában.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
− a képzést alapozó társadalomtudományi ismeretek (társadalomtudományi kutatás módszertana,
összehasonlító államjog, politikai gondolkodás története, közgazdasági elmélettörténet) 5-20
kredit;
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− a nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 80-100 kredit, a diplomamunka
készítésével együtt az alábbiak szerint:
− nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata [biztonságpolitikai tanulmányok, geopolitikai
elméletek, külpolitikai döntéshozatal, általános és szakdiplomáciai ismeretek,
kultúrdiplomácia, konfliktus és válságkezelés, globális kormányzás] 5-40 kredit;
− regionális-civilizációs tanulmányok [különösen: civilizációelmélet, regionális integrációk,
Közel-Kelet-tanulmányok, Kína-tanulmányok, Balkán-tanulmányok, Latin-Amerika
tanulmányok, India-tanulmányok, Japán-tanulmányok, USA-tanulmányok, Délkelet-Ázsiatanulmányok, Afrika-tanulmányok, Ausztrália-tanulmányok, Mediterrán-tanulmányok,
Oroszország-tanulmányok, a poszt-szovjet térség és Közép-Ázsia, Európa-tanulmányok] 540 kredit;
− nemzetközi jog gyakorlata [nemzetközi jogi esettanulmányok, diplomáciai és konzuli jog,
emberi és kisebbségi jogok, regionális nemzetközi szervezetek, nem kormányzati
szervezetek] 5-40 kredit;
− nemzetközi gazdaságtan [fejlődéselméletek, nemzetközi fejlesztéspolitika, világgazdasági
régiók, gazdasági integrációk elmélete és gyakorlata, Magyarország gazdasága és
külgazdasági kapcsolatai, gazdasági kormányzás, a globalizáció gazdaságtana] 5-40 kredit;
− nemzetközi
kapcsolatok
elemzése
[külpolitikai
elemzések,
összehasonlító
gazdaságelemzés, migrációs folyamatok elemzése] 5-40 kredit;
− nemzetközi kapcsolatok és az EU szaknyelve, szakmai ismeretek idegen nyelven 5-30 kredit.
9.1.2. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a
személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat
eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek kreditértek a képzés
egészén belül legalább 30 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú és egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges,
amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az
államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai,
gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és
közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
9.3. Szakmai gyakorlat követelményei
A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat. A szakmai gyakorlat követelményeit az intézményi tanterv
határozza meg.
9.4.
A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési
ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60
kredit az alábbi ismeretkörökből:
− társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
− jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika,
gazdasági jog,
− gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan,
nemzetközi gazdaságtan,
− politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
− történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti
ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
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9.5.
A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzésbe való belépés feltétele alapfokozat birtokában legalább három, mesterfokozat birtokában
legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat.
10. Szigorlatok
Nincsenek szigorlatok.
11. A végbizonyítvány kiállítás követelményei
− A maximális képzési idő (8 félév) alatt a szükséges kreditpontok (120 kredit) teljesítése. Az előírt
kreditmennyiség minimum 2/3-át az anyaegyetemen kell teljesíteni.
− Az operatív tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.
− Mesterképzési szakokon a nem teljes kreditérték beszámításával felvett hallgatók számára a
kreditelismerési határozatban előírt kreditek teljesítése a 120 krediten felül.
12. Szakdolgozattal szemben támasztott követelmények
Tartalmi követelmények:
− a dolgozat bevezetőjében feladat- és célmeghatározás (az exponált kérdés időszerűsége,
újszerűsége, jelentősége),
− a dolgozat elején megjelölt vizsgálati cél és módszer következetes végig vitele,
− a dolgozat elemző jellegű legyen, lehetőleg kevés leíró jellegű résszel,
− a dolgozatban megjelölt probléma kifejtése (világos és egyértelmű megfogalmazás, megfelelő
érvelés, logikusan kialakított szerkezet, felépítés),
− a képzés során elsajátított tartalmi és módszertani ismeretek alkalmazása,
− nemzetközi és hazai szakirodalomban való jártasság bizonyítása.
A dolgozat terjedelme: 135 000 - 175 000 karakter. Ez a szövegtörzs terjedelmét jelenti, s nem számít
bele a címlap, a tartalomjegyzék, a mellékletek, az irodalomjegyzék és az összefoglaló. (A megadott
karakterszám kb. 60-80 oldalnyi szövegtörzset jelent. A karakterszám szóközökkel és lábjegyzetekkel
együtt értendő.)
A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit részletesen lásd. az intézet honlapján.
13. Záróvizsgára bocsátás követelményei
A hallgató akkor bocsátható záróvizsgára, ha
− a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte
− szakdolgozatát benyújtotta, és azt két bíráló elfogadta.
− Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tett.
14. Záróvizsga részei
A záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka megvédéséből és a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli
vizsgából áll.
15. Záróvizsga eredményének megállapítása
− A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálók által a szakdolgozatra/diplomamunkára adott
érdemjegyek, a szóbeli védésre kapott érdemjegy, valamint a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli
vizsgára kapott érdemjegy (ez utóbbi kétszeres súllyal kerül beszámításra) számtani átlaga.
− Amennyiben a záróvizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen.
− A záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga-időszakban a
hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül,
bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető. A
végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a záróvizsga letételéhez dékáni
engedély szükséges, azonban a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után
záróvizsga nem tehető.
16. Oklevél minősítés összetevői, kiszámítás módja
Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik:
− a szakmai törzsmodul jegyek kreditekkel súlyozott átlaga,
− a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.
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Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik:
− kiváló, ha az átlag
4,81-5,00
− jeles, ha az átlag
4,51-4,80
− jó, ha az átlag
3,51-4,50
− közepes, ha az átlag
2,51-3,50
− elégséges, ha az átlag
2,50-2,00.
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Requirement

4
Credit

21

24

9

3

57

Core courses

21

24

9

3

57

Lecture
Core courses

Seminar

Spring
semester

3

Fall semester

2

Spring
semester

1

2021/22 Academic year

Subject
responsible

Comparative Foreign Policy

2

2

6

ex

fall

6

Marton Péter

7PO10NBK50M

History of European Political
Thought

4

0

6

ex

fall

6

Mezei Balázs

4KO03NBK42M

Public Policy

2

0

3

ex

fall

3

Ugrósdy Márton

7NK40NCKE5M

International Law in Practice
I.

0

2

3

pg

fall

3

7NK40NBKF6M

Latin America Studies

2

0

3

ex

fall

3

0

4

6

pg

spring

6

Vékony Dániel

0

2

3

pg

spring

3

Kirs Eszter

2

0

3

ex

spring

3

Csicsmann
László

7NK40NDKI2M
7NK40NCKE6M
7NK40NFVG6M

Academic Writing and
Communication
International Law in Practice
II.
Middle Eastern Political
Systems

Komanovics
Adrienne Kinga
Lehoczki
Bernadett Judit

7NK40NCKH8M

Foreign Policy of China

2

0

3

ex

spring

3

Matura Tamás

NPNK011NAMB

European Union Studies

2

0

3

ex

spring

3

Christopher
Walsch

2

2

6

ex

spring

6

Szűcs Anita

2

0

3

ex

fall

3

Matura Tamás
Attila

2

0

3

ex

fall

3

Gálik Zoltán

2

0

3

ex

fall

3

Marton Péter

2

0

3

ex

spring

7NK40NBKB1M
7NK40NBKF5M
7NK40NBKF7M
7NK40NBKG4M
7NK40NDKE8M

Theory of International
Relations
Contemporary Issues in
International Relations
U.S. Studies
Non-State Actors of World
Politics
International Development
and Assistance

Specialisation
Diplomacy Specialisation
7NK40NDKB7M
NPNK012NAMB
7GF20NBV14M

Thesis Seminar I.
European Policies of the EU
Member States
Sustainability and Green
Geopolitics

3
0
0

0
0

14
14

20
20

Beáta Paragi

4

10

pg

fall

8

2

0

3

ex

fall

3

Gálik Zoltán

2

0

3

ex

fall

3

Eszterhai Viktor

Name

Institute of International, Political and
Regional Studies

Institute of Economic and Public
Policy
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
International Law
7NK40NCKE5M
Regional Studies
in Practice I.
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies

34
34

0

7

Institute
Code

7NK40NDKI6M

Equivalent
subject

Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies

Code Name

Remarks

2020/21 Academic year

Fall semester

Fall or Spring Semester

Evaluation

Subject Name

Number
of hours
per
semester
hours

Credits

Subject Code

Type

International Relations master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students
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Credit

7NK40NDKB8M

Thesis Writing Seminar II.
(thesis)

0

4

10

pg

spring

8

7NK40NDKC1M

International Criminal Law

2

0

3

ex

spring

3

7NK40NDKB6M

Human Rights

2

0

3

ex

spring

3

2

0

3

ex

spring

3

2

0

3

ex

spring

3

0

4

10

pg

fall

8

2

0

3

ex

fall

3

2

0

3

ex

fall

3

0

4

10

pg

spring

8

4

0

6

ex

spring

6

2

0

3

ex

spring

3

2

0

3

ex

spring

International Organisations
7NK40NBKG5M
and Multilateral Diplomacy
Peace, Security and Conflict
7NK40NFV16M
Studies
East Central Europe Specialisation
7NK40NDKB7M
7NK40NGKM4M
7NK40NGKM2M
7NK40NDKB8M
7NK40NBK75M
7NK40NGKM3M
7PO10NFVF3M

0

Thesis Seminar I.
Central Europe and the
World
Nations and Minorities in
East-Central Europe
Thesis Writing Seminar II.
(thesis)
Hungarian Foreign Policy
Regional Cooperations in
East-Central Europe
The Politics of Transition in
East-Central Europe

Electives Subjects

14

Subject
responsible

20

Code
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Hoffmann Tamás
Regional Studies
Institute of International, Political and
Kirs Eszter
Regional Studies
Lehoczki
Institute of International, Political and
Bernadett Judit Regional Studies
Institute of International, Political and
Marton Péter
Regional Studies
34

Csicsmann
László
Kemenszky
Ágnes

Békés Csaba
János
Kemenszky
Ágnes

3

Gallai Sándor

9

6

7

7

29

Criterion subjects

0

0

0

0

0

IOK0001NABB

Hungarian Language SHI I.*

KR

0

4

3

pg

fall

3

3

IOK0004NABB

Hungarian Language SHI
II.*

KR

0

4

3

ex

spring

3

3

30

30

Dobos Ágota
Dobos Ágota
30

30

8

120

Equivalent
subject

Institute

Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of International, Political and
Regional Studies

fall,
spring

Elective courses

Total credits

0

Requirement

4

Spring
semester

3

Centre of Foreign Language
Education and Research
Centre of Foreign Language
Education and Research

Name

Code Name

Remarks

2021/22 Academic year

Fall semester

2

Spring
semester

1

Fall semester

Fall or Spring Semester

Evaluation

Credits

2020/21 Academic year

Lecture

Subject Name

Number
of hours
per
semester
hours

Seminar

Subject Code

Type

International Relations master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students
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Remarks:
Type: C-compulsory courses, CE-core elective courses, E-elective (optional) courses
Methods of assessment: ex-exam (exam at the end of the semester, but other forms of assessment are possible during the semester), pggrade based on the practical assignments given during the course of the semester, ce- Comprehensive examination,
Criterion subjects:
* Hungarian Language is a compulsory subject for the students participating in the Stipendium Hungaricum scholarship program in the first
two semesters.
Courses are recommended to be taken according to the prescribed time schedule of the study programme (“sample”). You can
plan your own individual programme in respect of the following conditions:
1. the prerequisite system of their study-programme must be taken into consideration when registering for courses.
2. the availability of courses in the semester (most courses are offered either in the fall or in the spring semesters only)
3. completing an average of 30 credits per semester, as a general rule.
Recommendations as to what courses to attend
•
The required schedule is shown in the NEPTUN curruculum. The semester is valid (active) if at least one subject is registered.
•
All mandatory courses must be completed, and altogether 120 credits are necessary to receive the MA degree.
•
Besides the mandatory courses the student can sign up for elective subjects (including foreign language courses). A total of 30 credits
are recommended per semester. At least two of the electives must be taken from the elective subjects of the Institute of International
Studies.
•
Students should pay a special fee if they complete more than 132 credits' worth of courses (above 10% beyond 120 credit points).
•
Students who study state-financed should pay a special fee for enrolled but unfulfilled credits (courses not completed) after the
examination period (upon the end of the semester.
Information about Graduation
Pre-degree Certificate (Absolutorium) Requirements:
•
120 credits
•
fulfillment of the curriculum requirements within the maximum time allowed (the number of active and passive semesters may not
exceed 8 semesters).
Final Examination Requirements:
•
pre-degree certificate
•
accepted thesis work
The final examination comprises the defence of the thesis work, and oral exams in required subjects.
The mark of the final exam is the mean of:
•
the grades given by the opponents for the thesis work
•
the grade for the thesis defence (1x)
•
the grade for the oral exams in the required subjects (with a weight of 2)
MA Degree Requirements:
•
successful final examination
The mark of the final exam is the mathematical average of:
•
credits-weighted average of the grades in the core subjects (1x)
•
the grade of the final examination (2x)
Professional Core Subjects to be Counted in the Degree Qualification:
Comparative Foreign Policy
International Law in Practice I.
Academic Writing and Communication
International Law in Practice II.
Middle Eastern Political Systems
Theory of International Relations
Contemporary Issues in International Relations
Details can be found in the Study and Exam Regulation.
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