
Mesterképzés(ek) neve Politikatudomány

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 Politikatudomány

Vizsga típusa Szóbeli

Vizsga megnevezése Szakmai és motivációs beszélgetés

Vizsga időtartama 15 perc

Vizsga lebonyolítása online

Vizsga rövid leírása A felvételi három részből áll. Az első részben a felvételiző bemutatkozik, egyben áttekinti eddigi szakmai életútját. Különösen nagy hangsúlyt kapnak az eddigi kutatások, kutatási témák. A 

második rész a jelölt motiváltságát kívánja felmérni. Miért a politikatudományt választotta, miért a Corvinust, mivel szeretne a későbbiek során foglalkozni stb. Ezt követően a felvételiző egy 

szakmai kérdést kap, amelyrőla felvételi bizottság tagjaival beszélget. Ennek során a bizottság tagjai a felvételiző szakmai felkészültsége mellett felmérik nnak napi politikában való 

jártasságát, tájékozottságát is.
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Mintafeladatsor



Cikk

Felvételi témák:A politikatudomány története, intézményesülése, alapkérdései és részterületei

A politikai filozófia 20. századi iskolái és irányzatai

Elméletek a politikatudományban

Politikai ideológiák

Politikai rendszerek típusai

Állam- és kormányformák

Választási rendszerek

Politikai kultúra és törésvonal elméletek

Pártok és pártrendszerek

Média és politika

Közpolitika

Magyarország politikatörténete (1985-2014)

Magyarország politikai intézményrendszere

Az európai integráció története

Az Európai Unió intézményrendszere és szakpolitikái
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