
Mesterképzés(ek) neve Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak, magyar nyelven (nappali munkarend)

Vizsga típusa Írásbeli

Vizsga megnevezése Felkészültségi profil (Bemeneti kompetenciamérés)

Vizsga időtartama 60 perc

Vizsga lebonyolítása írásbeli online vizsga

Vizsga rövid leírása Kompetenciamérés különböző a gondolkodási, problémamegoldási készséget mérő feladatokkal.

Vizsgán használható nem használható eszköz a vizsgán

Javasolt irodalom nincs

Tételek nincsenek

A  parlamentben 400 ülés oszlik meg öt politikai párt között. Nincs  két párt, akinek ugyanannyi helye/ ülése van  és mindegyiknek van legalább 20 ülése/ helye. Mi az a legnagyobb 

számú ülés, ami a harmadik legnagyobb pártnak lehet? A: 22 B: 118 C: 119 D: 120 E: 121

Melyik szám kerül a kérdőjel helyére? 5; 7; 11; 17; 25; ?

A hétfő úgy viszonyul a csütörtökhöz mint, ahogyan a péntek viszonyul a …..?  A: Kedd B : Szombat C : Vasárnap D Hétfő  E: szerda 

Mesterképzés(ek) neve Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak, magyar nyelven (nappali munkarend)

Vizsga típusa Szóbeli

Vizsga megnevezése Szakmai és motivációs beszélgetés

Vizsga időtartama 20 perc

Vizsga lebonyolítása online

Mintafeladatsor



Vizsga rövid leírása 1.	Bemutatkozás (4’)

2.	Motivációs beszélgetés (8’)

3.	Szakmai beszélgetés (tétel alapján, 8’)

Ezek kapcsán különösen azt figyeljük, hogy a felvételiző… 

•	rendelkezik-e az adott szakterület ellátásához szükséges jellemzőkkel (pl. probléma-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.

Vizsgán használható -

Javasolt 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 a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárában. Ha ezek elérésében nehézsége lenne,  írjon a kozpol@uni-corvinus.hu email címre.



Tételek

1.Közpolitika: minden tétel alkalmazására gondoljon ki konkrét példá(ka)t!

- A "politika" jelentése a három angol terminusok (policy, politics és polity) alapján 

- 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 

- 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 kudarcok, externáliák (külső gazdasági hatások)

- Pénzmennyiség és infláció

- Fogyasztói többlet, termelői többlet

- Közjavak ás magánjavak, potyautas-magatartás

- Tranzakciós költségek


