KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009
szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési
szakra felvételt nyerhetnek:
a) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek diplomát
− az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
− a gazdaságelemzés alapképzési szak
− közszolgálati alapképzési szak
b) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek diplomát, s korábbi
tanulmányaik alapján elismerhető számukra az e pontban felsorolt ismeretkörökből
legalább 60 kredit. A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel már rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzést megelőzően lehet, vagy azzal párhuzamosan (a
felvételtől számított két féléven belül) kell megszerezni.
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gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
emberi erőforrások alapképzési szak
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
pénzügy és számvitel alapképzési szak
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
politológia alapképzési szak
szociális munka alapképzési szak
szociológia alapképzési szak
társadalmi tanulmányok alapképzési szak
igazgatásszervező alapképzési szak
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak
nemzetközi igazgatási alapképzési szak
védelmi igazgatási alapképzési szak
katonai gazdálkodási alapképzési szak



módszertani,
gazdaságtani
és
társadalomtudományi
(matematikai
alapok,
gazdaságmatematika,
statisztika,
mikorökonómia, makroökonómia, pénzügytan, alkotmánytan, EU
alapismeretek, gazdasági jog, társadalompolitika)



szakspecifikus ismeretek (közpolitikai tanulmányok, szervezet- és
vezetéselmélet, közcélú szervezetek vezetése, államháztartás és költségvetés,
közösségi gazdaságtan és közpénzügyek, kutatástervezés, közszolgálati etika,
gazdasági és társadalmi szabályozás elmélete és gyakorlata, közgazdasági
elmélettörténet)
30 kredit

ismeretek
számvitel,
integrációs
30 kredit

c) Ugyancsak a fentebb meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba azokat
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakokat, illetve (a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti) főiskolai vagy egyetemi szintű szakokat, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kreditátviteli
Bizottság elfogad. A Kreditátviteli Bizottság a bemenet feltételéül szabott kreditteljesítményeket a diploma alapján ismeri el az alábbi szakok esetében:
Egyetemi szintű szakok:
− gazdálkodási szak
− közgazdasági szak
− szociológus-közgazdász szak
− szociálpolitikus-közgazdász szak
− politológus-közgazdász szak
− nemzetközi kapcsolatok szak
− pénzügyi szak
− gazdaságmatematika elemző szak
− gazdálkodási szakos közgazdász tanári szak
− közgazdasági szakos közgazdász tanári szak
Főiskolai szintű szakok:
− gazdálkodási szak
− általános közgazdasági szak
− pénzügyi szak
− számviteli szak
− külgazdasági szak
− vállalkozásszervező szak
− non-profit gazdálkodási szak
− közszolgáltatási közgazdász szak
− gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak
− szociális munka szak
− munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak

d) A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának és társkarainak
alapszakos hallgatói számára a Gazdaságtudományi Kar (a következő két félévben
ingyenesen) áthallgatás keretében is lehetőséget kínál a bemeneti feltételek
teljesítésére. A kurzusfelvételi javaslatokat a potenciális alapszakok vonatkozásában
az alábbi táblázatok tartalmazzák.

I. Gazdálkodási ág alapszakjain (gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel) végzett
hallgatók:
A szakspecifikus 30 kredit elismerése az alábbi, az alapképzés keretében meghirdetett tárgyak
részbeni teljesítésével lehetséges:
Tantárgy
A közgazdasági gondolkodás története
Gazdaságpolitika
Államháztartástan
Munkajog
Szociális jog
Pénzügyi jog
Ágazati politikák pénzügyei I.
Ágazati politikák pénzügyei II.
Önkormányzati pénzügyek
Közigazgatási jog
Államháztartási számvitel
Non-profit szektor I.
Non-profit szektor II.
Összesen:

Kredit
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3+2
3
3
39

II. Társadalomtudományi (szociális munka, szociológia, politológia, társadalmi tanulmányok,
nemzetközi tanulmányok) vagy jogi és igazgatási (munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási)
terület alapszakjain végzett hallgatók:
A módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi, illetve a szakspecifikus ismeretek köréből
teljesítendő 30-30 kredit – az egyes alapképzések keretében teljesített kurzusok beszámításán
túlmenően – elismerése szakonként az alábbiak szerint történhet:

Szociális munka alapképzési szak (ETSZK)
1. Módszertani-gazdaságtanitársadalomtudományi ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Kredit
Alapképzésben
elismert tárgyak
Európai integrációs
1
alapismeretek
Politológia
2
Általános szociológia I.
Közgazdaságtani
alapok

2+2
2

2. Szakspecifikus ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy

Kredit

Társadalmi struktúra,
rétegződés
Társadalom és szociálpolitika elmélet I.
Társadalom és szociálpolitika elmélet II.
Jogi és igazgatási
ismeretek I.

2+1
3
3+1
2

Jóléti közgazdaságtan

3

Társadalomstatisztika
Számítástechnika

3
2

Összesen:
Áthallgatással
teljesítendő tárgyak
Pénzügyi
alapismeretek
Számvitel alapjai

17

3+2

Menedzsment

3+2

3

Összesen:

Jogi és igazgatási
ismeretek II.
Szociális jog I.
Szociális jog II.
Önkormányzati és
szociális igazgatás

1
2
2
2+1
20

Gazdaságpolitika

3

Államháztartástan
A közgazdasági
gondolkodás története
Ágazati politikák
pénzügyei I.

3

13

3
3
12

Szociológia alapképzési szak (BTK)
1. Módszertani-gazdaságtanitársadalomtudományi ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Kredit
Alapképzésben
elismert tárgyak
Bevezetés a
3+3
közgazdaságtanba
Matematikai statisztika
3+3+3
és adatelemzés
Társadalomstatisztika
3
és demográfia
Összesen:
Áthallgatással
teljesítendő tárgyak
Pénzügyi
alapismeretek
Számvitel alapjai

3+2

Menedzsment

3+2

Összesen:

2. Szakspecifikus ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy

Kredit

Bevezetés a
politikatudományba
Társadalmi rétegződés

3+3

Bevezetés a közjogba

3

Szociálpolitika

3
18

Gazdaságpolitika

3

Államháztartástan
A közgazdasági
gondolkodás története
Ágazati politikák
pénzügyei I.

3

18

3

13

3+3

3
3
12

Politológia alapképzési szak (ÁJTK)
1. Módszertani-gazdaságtanitársadalomtudományi ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Kredit
Alapképzésben
elismert tárgyak
Közgazdaságtan I.
3
Közgazdaságtan II.
3

2. Szakspecifikus ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Államelmélet I.
Államelmélet II.

Kredit
3
4

Az Európai Unió
politikai és intézményrendszere
Szociológia I.
Szociológia II.

4

Közpolitika az Európai
Unióban

4

3
3

Közigazgatástan
Civil társadalom és
mozgalmak

4
3

Jogi alaptan
Összesen:
Áthallgatással
teljesítendő tárgyak
Pénzügyi
alapismeretek
Számvitel alapjai
Menedzsment

3
19

Összesen:

3
3+2
3+2

18

Gazdaságpolitika

3

Államháztartástan
A közgazdasági
gondolkodás története
Ágazati politikák
pénzügyei I.

3

13

3
3
12

Társadalmi tanulmányok alapképzési szak (JGYPK)
1. Módszertani-gazdaságtanitársadalomtudományi ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Kredit
Alapképzésben
elismert tárgyak
Közgazdaságtan
3
Társadalomstatisztika
Statisztika és
demográfia
Szociológia

2
2

Politológia

3

Az EU
intézményrendszere
Informatika I-II.

2

3

2+2

Összesen:
Áthallgatással
teljesítendő tárgyak
Pénzügyi
alapismeretek
Számvitel alapjai

3+2

Menedzsment

3+2

Összesen:

2. Szakspecifikus ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
A társadalomelmélet
alapjai
Társadalompolitika
Szociálpolitika

3

Önkormányzatok, helyi
igazgatás, civil szféra I.
Önkormányzatok, helyi
igazgatás, civil szféra
II.
A társadalomkutatás
elmélete és módszerei
Társadalomszerkezet,
társadalmi folyamatok

2

19

3

13

Kredit

2
3

2
3
3
18

Gazdaságpolitika

3

Államháztartástan
A közgazdasági
gondolkodás története
Ágazati politikák
pénzügyei I.

3
3
3
12

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (ÁJTK)
1. Módszertani-gazdaságtanitársadalomtudományi ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Kredit
Alapképzésben
elismert tárgyak
Közgazdaságtan I.
3
Közgazdaságtan II.
4
Szociológia
3
Statisztika
2
Politológia I.

3

Az EU gazdasága

3

Összesen:
Áthallgatással
teljesítendő tárgyak
Pénzügyi
alapismeretek
Számvitel alapjai

3+2

Menedzsment

3+2

Összesen:

2. Szakspecifikus ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy

Kredit

Államelmélet
Bevezetés a közjogba
Szociálpolitika
Nemzetközi és európai
szociális jog
Regionális és
szociálpolitika
Agrárpolitika és
vidékfejlesztés
Európai civil
társadalmak

3
3
2
3

18

3

2
2
2
17

Gazdaságpolitika

3

Államháztartástan
A közgazdasági
gondolkodás története
Ágazati politikák
pénzügyei I.

3

13

3
3
12

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (ÁJTK)
1. Módszertani-gazdaságtanitársadalomtudományi ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy
Kredit
Alapképzésben
elismert tárgyak
Az EU alapintézmé3
nyei és jogrendszere
Közgazdaságtan I.
2+3
Közgazdaságtan II.

2+2

Pénzügyi és adójogi
ismeretek
Statisztika
Számvitel alapjai

2+1

Vállalatgazdaságtan I.
Vezetési és szervezési
ismeretek

1+1
2+1

1+2
1+1

2. Szakspecifikus ismeretkör – 30 kredit
Tantárgy

Kredit

A társadalombiztosítás
alapjai, szociális jog I.
A társadalombiztosítás
alapjai, szociális jog II.
Költségvetési
gazdálkodás
Közigazgatási
alapismeretek
Szociálpolitika
Munkaügyi
kapcsolatok szakirány
Szociális jog I.
Szociális jog II.

3
2
1
3
1
2+1
2+2

Szociológia

Összesen:
Áthallgatással
teljesítendő tárgyak
Pénzügyi
alapismeretek

Összesen:

1+2

Társadalombiztosítási
szakirány
A társadalombiztosítás
pénzügyei
Közigazgatási eljárási
ismeretek

28

3

3

3
2+3
17/18

Gazdaságpolitika

3

Államháztartástan
A közgazdasági
gondolkodás története
Ágazati politikák
pénzügyei I.

3
3
3
12

A hiányzó kreditek megszerzésére a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban
nem álló érdeklődők számára Gazdaságtudományi Kar a kari kapacitás erejéig,
3.000 Ft/kredit költségtérítés mellett (korlátozott) hallgatói jogviszony keretében nyújt
lehetőséget. A képzés befejezését követően a megszerzett ismeretekről, a kreditértékről
igazolást állítunk ki, mely ismeretek a felsőfokú tanulmányokba, illetve a tanulmányok
megkezdésének feltételéül beszámíthatók.

