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A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 

Dékáni Hivatala 

(A/4. ép. 4. em. 422a) 

 

 

DÉKÁN 

Dr. Illésné dr. Kovács Mária 
egyetemi docens 

tel.: 46/565111, 1497-es mellék 

fax.: 46/563459 

e-mail: illesnekovacs.maria@uni-miskolc.hu  

 

DÉKÁNHELYETTES 

Dr. Kecskés Judit 
egyetemi docens, tanulmányi dékánhelyettes 

tel.: 46/565111, 2013-as mellék 

fax.: 46/563459 

e-mail: kecskes.judit@uni-miskolc.hu 

 

A DÉKÁNI HIVATAL VEZETŐJE 

Borbás Emese 
tel: 46/565111, 2226-os mellék 

fax: 46/563459 

e-mail: borbas.emese@uni-miskolc.hu  

 

KARI NEPTUN-FELELŐS 

Nehaj Judit 
tel: 46/565-111/2014-es mellék 

fax: 46/563-459 

e-mail:boljutka@uni-miskolc.hu 

 

KARI ÜGYINTÉZŐ 

Konyha Andrea 
tel: 46/565-111/2015-ös mellék 

e-mail: bolkandi@uni-miskolc.hu 

 
 

Egyetemünkön a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás az Oktatási és 

Minőségbiztosítási Igazgatóságon történik: A/1-es épület mfsz. 17. Ennek megfelelően a hallgató 

jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos bármilyen igazolást is az Oktatási és 

Minőségbiztosítási Igazgatóság állít ki. Honlap: http://www.uni-miskolc.hu/hk 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 9.00 – 11.00-ig 

Kedd: 13.00 – 15.00-ig 

Szerda: 9.00 – 11.00-ig 

Csütörtök: 13.00 – 15.00-ig 

Péntek: 9.00 – 11.00-ig 

 

http://www.uni-miskolc.hu/hk
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A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának képzései 

 

 

BA alapszakok MA mesterszakok 

 anglisztika  filozófia 

 germanisztika  fordító és tolmács 

 gyógypedagógia 
 Közép-Európa tanulmányok (angol 

nyelven) 

 kulturális antropológia 
 kulturális antropológia (angol, 

magyar nyelven) 

 magyar   kulturális mediáció  

 nemzetközi tanulmányok  magyar nyelv- és irodalom 

 politikatudományok  politikatudomány  

 régészet  szociológia  

 szabad bölcsészet  történelem  

 szociális munka (Miskolc, Ózd) 
 

 szociológia 
 

 történelem 
 

Tanári mesterképzés Osztatlan tanárképzés 

 angol nyelv és kultúra tanára (21 szakpár) 

 angol nyelv és kultúra szaktanára 
 

 egészségügyi tanár  

 etikatanár  

 földrajztanár  

 földrajz szaktanár  

 közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek 

tanára) 
 

 magyar nyelv és irodalom szakos tanár  

 magyar nyelv és irodalom szak szaktanára  

 mozgóképkultúra és médiaismeret- tanár  

 mérnöktanár (gépészet-mechatronika)  

 német nyelv és kultúra tanára  

 német nyelv és kultúra szaktanára  

 történelemtanár   

 történelem szaktanár  
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Tisztelt Hallgató! 

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanrendje tartalmazza mindazt a 

tudnivalót, amely segíti Önt tanulmányai során. 

 

A Tanrend az adott szak mintatantervét tartalmazza, melyet követve a képzési időre 

teljesítheti a szakon meghatározott kreditszámot. 

 

Az MA szintű diploma kézhezvételéhez 120 kreditpont megszerzése kötelező. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet 54.§ (1) bekezdésével 

összhangban az ajánlott tantervben – az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni 

iskolai gyakorlat kivételével – az egyes félévek kreditértéke 30 kredit +/- 3 kredit, amely 

biztosítja a tanulmányaiban az optimális előrehaladást. 

 

További információt a szakot gondozó intézetektől, illetve az Oktatási és Minőségbiztosítási 

Igazgatóságtól kaphat. 

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának III. kötete a Hallgatói Követelményrendszer, amely tanulmányi 

adminisztrációs ügyekben eligazítást nyújt. Kérjük, a szabályzatot szíveskedjék alaposan 

átolvasni s az abban foglaltakat követni (https://www.uni-miskolc.hu). 

 

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk! 

 

 

 

A Bölcsészettudományi Kar vezetősége 

 

https://www.uni-miskolc.hu/files/2835/HKR%20257_2020..pdf
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A diplomaszerzés nyelvvizsga követelményei és egyéb fontos tanulmányi információk 

1.) A diszciplináris mesterszakos (MA) képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó nyelvvizsga 

követelmények a felvi.hu 2022-es szakleírásaival összhangban: 
Fordító és tolmács MA: A mesterképzésbe való belépéshez az első idegen nyelvből államilag 

elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél szükséges. 

Közép-Európa tanulmányok MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag 

elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges angol vagy német nyelvből és szükséges továbbá a Közép-Európa térség 

legalább egy másik nyelvének államilag elismert alapfokú (B1), írásbeli típusú nyelvvizsga 

szintjének megfelelő ismerete.  

Kulturális antropológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag 

elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Politikatudomány MA: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen 

nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy 

ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Szociológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy - angol, francia vagy német nyelvből 

szerzett - államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy 

másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga 

szükséges. 

Történelem MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, 

felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

A diplomaszerzéshez szükséges szakdolgozat készítéséről külön szabályzat rendelkezik: Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer Szakdolgozatkészítési 

Szabályzata, amelyet a BTK honlapjáról (https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/index.php) tölthet le. 

2.) A képzések közti átjelentkezésről a Kari Hallgatói Követelményrendszer (KHKR) vonatkozó §-a 

rendelkezik, amelyből a figyelmébe ajánlom, hogy alap- és mesterképzési szakokra átvétel csak 

azonos képzési szinten és azonos képzési területen belül történhet.  

3.) Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzési forma 

közötti átsorolás rendjéről a HKR vonatkozó §-a rendelkezik, amelyből a figyelmébe ajánlom, 

hogy a 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt 

létesítő magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról, ha a tanév végén az Oktatási és 

Minőségbiztosítási Igazgatóság megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben 

hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el a 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi 

átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja. 

4.) A hallgató beiratkozási és bejelentkezési kötelezettségeit a HKR. szabályozza. Felhívom a 

figyelmét arra, hogy aktívnak csak akkor minősül az Ön féléve, ha a Neptun-rendszerben 

elektronikusan bejelentkezik és legalább egy tantárgyat felvesz. 

 

5.) A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 47.§. (1a) szerint a diszciplináris MA szakon 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató párhuzamos képzésben tanári MA szakon is képzést 

folytathat.

https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/index.php
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A záróvizsga  

A záróvizsga szerkezete 

A záróvizsga bemutatása  

A záróvizsgán a hallgatók három kérdést kapnak: közülük kettő tantárgyi kérdés, egy a 

szakdolgozathoz kapcsolódik.  

A tantárgyi kérdések közül az egyik a szakmai törzsanyagból összeállított egységes kérdéssorból 

kerül kiadásra. Ez a felelet azt a célt szolgálja, hogy a bizottság felmérje a képzés során 

legalapvetőbbnek ítélt területeken való általános tájékozottságot.  

A másik tantárgyi kérdés "specializációs felelet" lesz. Vagyis mindkét specializáció tárgyaiból 

összeállítunk egy-egy egységes kérdéssort. A hallgató az általa választott specializációból kap 

kérdést.  

 

A harmadik kérdés a szakdolgozat védéséhez kapcsolódik.  

A szakdolgozatot minősítő témavezető és opponens a védéshez kérdéseket javasol, amelyek közül 

egyet a bizottság a záróvizsgán feltesz a hallgatónak, s a feleletet külön is minősíti.  

 

A diploma minősítése  

A diploma végső minősítő osztályzatát az alábbi három részminősítés átlaga adja meg:  

1. négy félév tanulmányi átlaga  

2. a záróvizsga két tantárgyi részosztályzatának átlaga  

3. szakdolgozat minősítésének és a szakdolgozat védésének közös osztályzata  

 

Az oklevél eredmények kiszámítási módja megegyezik a záróvizsga eredményének kiszámítási 

módjával, melyet a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszere szabályzatának 1. sz. 

melléklete tartalmaz: (https://web.uni-miskolc.hu/files/1084/BTK%20kari%20HKR%20284_2019.pdf)  

 

 

Specializáció  

A Politikai kommunikáció (17 kredit) 

Az Elméleti-módszertani specializáció (17 kredit) 

A specializációt az első évfolyamra való beiratkozás alkalmával, a tárgyfelvételi időszakban kell 

választani. A választás után az adott Specializáció tárgyainak az elvégzése kötelező.  

Mindkét specializáció együttesen is elvégezhető, ebben az esetben a szabadon választható tárgyakat 

nem kell teljesíteni. 

 

https://web.uni-miskolc.hu/files/1084/BTK%20kari%20HKR%20284_2019.pdf
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POLITIKATUDOMÁNY MESTERSZAK MINTATANTERVE 

 – LEVELEZŐ TAGOZAT -  

Érvényes: 2022. szeptemberétől 
 

Neptun 

kód 
Tantárgy 

Féléves 

óraszám 

Beszám. 

kötelez. 
Tárgyjegyző Kredit Megjegyzés Előfeltétel 

1. év 1. félév 

Alapozó tárgyak 

BTUMLPOL101 Történelem és politika 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

BTUMLPOL103 Modern politikai filozófia 10 koll. Dr. Fekete Sándor 3 kötelező  

BTUMLPOL115 Információs társadalom 10 koll. Mihályi Helga 3 kötelező  

Szakmai törzsanyag 

BTUMLPOL99 Alkotmány és alkotmányozás a politikatudományban 10 koll. Dr. Darai Péter 3 kötelező  

BTUMLPOL105 Kortárs politikaelméletek 10 koll. Dr. Zárug Péter Farkas 3 kötelező  

BTUMLPOL107 Politikai ideológiák a 19-20. századi Magyarországon 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

BTUMLPOL108 1990 utáni magyar politika 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 3 kötelező  

BTUMLPOL121 Egyházpolitika 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

Specializáció 

BTUMLPOL Specializáció 1. 10 koll.  3 kötelező  

Szabadon választható tárgyak  

BTUMLPOL Szabadon választható 1. 10 koll.  2 szab.vál.  

Differenciált szakmai ismeretek 

BTUMLPOL Kötelezően választható 1. 10 koll.  2 köt.vál.  

Kredit összesen: 30  

1. év 2. félév 

Alapozó tárgyak 

BTUMLPOL100 A gazdasági rendszerek társadalomtudományi elemzése 10 koll. Dr. Havasi Virág 3 kötelező  

BTUMLPOL120 Kommunikációtörténet 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  
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Neptun 

kód 
Tantárgy 

Féléves 

óraszám 

Beszám. 

kötelez. 
Tárgyjegyző Kredit Megjegyzés Előfeltétel 

Szakmai törzsanyag 

BTUMLPOL114 Politikai rendszerek összehasonlító vizsgálata 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 3 kötelező  

BTUMLPOL110 A magyar pártosodás és pártrendszer története 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

Specializáció 

BTUMLPOL Specializáció 2. 10 koll.  2 köt.vál.  

BTUMLPOL Specializáció 3. 10 koll.  2 köt.vál.  

BTUMLPOL Specializáció 4. 10 koll.  2 köt.vál.  

Szabadon választható tárgyak  

BTUMLPOL Szabadon választható 2. 10 koll.  2 szab.vál.  

BTUMLPOL Szabadon választható 3. 10 koll.  2 szab.vál.  

Differenciált szakmai ismeretek 

BTUMLPOL Kötelezően választható 2. 10 koll.  2 köt.vál.  

BTUMLPOL Kötelezően választható 3. 10 koll.  2 köt.vál.  

Szakdolgozathoz tartozó tárgyak 

BTUMLPOL139/1 Szakdolgozati szeminárium 1. 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

Kredit összesen: 29  

2. év 1. félév 

Szakmai törzsanyag 

BTUMLPOL140 Pártrendszerek és választási rendszerek 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 3 kötelező  

BTUMLPOL141 Az európai integráció története 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

BTUMLPOL142 Közpolitika 10 koll. Dr. Zárug Péter Farkas 3 kötelező  

BTUMLPOL146 Biztonságpolitika I. 10 koll. Dr. Fekete Sándor 3 kötelező  

Specializáció 

BTUMLPOL Specializáció 5.  10 koll.  2 köt.vál.  

BTUMLPOL Specializáció 6. 10 koll.  2 köt.vál.  

BTUMLPOL Specializáció 7. 10 koll.  2 köt.vál.  

BTUMLPOL Specializáció 8. 10 koll.  3 köt.vál.  
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Neptun 

kód 
Tantárgy 

Féléves 

óraszám 

Beszám. 

kötelez. 
Tárgyjegyző Kredit Megjegyzés Előfeltétel 

Szabadon választható tárgyak  

BTUMLPOL Szabadon választható 4. 10 koll.  2 szab.vál.  

Differenciált szakmai ismeretek 

BTUMLPOL Kötelezően választható 4. 10 koll.  3 köt.vál.  

Szakdolgozathoz tartozó tárgyak 

BTUMLPOL109 Tudományos írás 10 koll. Prof. Dr. Kürti László 3 kötelező  

BTUMLPOL139/2 Szakdolgozati szeminárium 2. 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

Kredit összesen: 32  

2. év 2. félév 

Szakmai törzsanyag 

BTUMLPOL143 Globális politika 10 koll. Dr. Zárug Péter Farkas 3 kötelező  

BTUMLPOL147 Biztonságpolitika II. 10 koll. Dr. Fekete Sándor 3 kötelező  

Szakdolgozathoz tartozó tárgyak 

BTUMLPOL139/3 Szakdolgozati szeminárium 3. 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 kötelező  

BTUMLPOL145 Diplomamunka elkészítése és leadása  aláírás Dr. habil. Fazekas Csaba 20 kötelező  

Kredit összesen: 29  

4 félév összes kreditje: 120  
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Szabadon választható tárgyak 
 

Neptun 

kód 
Tantárgy 

Féléves 

óraszám 

Beszám. 

kötelez. 

Tárgyjegyző 
Kredit Megjegyzés Előfeltétel 

BTUMLPOL102 Szociológia 10 koll. Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga  3 szab.vál. - 

BTUMLPOL111/4 A politikai sajtó története Magyarországon 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 3 szab.vál. - 

BTUMLPOL125 Területi és településpolitika 10 koll. Mihályi Helga 3 szab.vál. - 

BTUMLPOL144 Kvantitatív elemzés 10 koll. Prof. Dr. Papp Attila 3 szab.vál. - 

BTUMLPOLE116 
Politikai diskurzuselemzés kvalitatív és kvantitatív 

módszerei 
10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 3 szab.vál. - 

 

A Politikai kommunikáció specializáció tárgyai 

 

Neptun 

kód 
Tantárgy 

Féléves 

óraszám 

Beszám. 

kötelez. 
Tárgyjegyző Kredit Megjegyzés Előfeltétel 

Politikai kommunikáció specializáció 

BTUMLPOLK117 Politikai kommunikáció elméleti alapjai 10 koll. Dr. Zárug Péter Farkas 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK122 Az érvelés mestersége 10 koll. Dr. Fekete Sándor 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK126 Politikai propaganda és befolyásolás 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK127 Politika az interneten 10 koll. Dr. Fekete Sándor 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK128 Közvélemény és közvélemény-kutatás 10 koll. Dr. Zárug Péter Farkas 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK129 Média és újságírás 10 koll. Dr. Zárug Péter Farkas 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK130 Média és helyi társadalom 10 koll. Prof. Dr. Kürti László 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLK131 Kommunikációs készségfejlesztés 10 koll. Dr. Fekete Sándor 3 köt.vál. - 
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Az Elméleti-módszertani specializáció tárgyai 

 

Neptun 

kód 
Tantárgy 

Féléves 

óraszám 

Beszám. 

kötelez. 
Tárgyjegyző Kredit Megjegyzés Előfeltétel 

Az Elméleti-módszertani specializáció 

BTUMLPOL123 Politikai hálózatok és agytrösztök 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE132 A modern politikaelmélet egyes problémái 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE133 Irányzatok a politikatudományban 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE134 A magyar politikatudomány története 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE135 Politikai eszmék, ideológiák, diskurzusok 10 koll. Dr. habil. Fazekas Csaba 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE136 Az összehasonlító politikatudományi kutatás módszerei 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE137 A modern politika antropológiai vizsgálata 10 koll. Prof. Dr. Kürti László 2 köt.vál. - 

BTUMLPOLE138 Politikatudomány és politikai elemzés 10 koll. Dr. Csizmadia Ervin 3 köt.vál. - 

További tudnivalók: 

1. Az Alapozó tárgyak, a Szakmai törzsanyag kurzusai és a Szakdolgozathoz tartozó tantárgyak elvégzése kötelező. 

2. Specializációt az első félévben kell választani. A választás után az adott szakirányos tárgyak elvégzése kötelező. Mindkét specializáció elvégezhető, 

ebben az esetben a szabadon választható tárgyakat nem kell teljesíteni. 

3. Oktatásszervezési okokból egyes tárgyak meghirdetésének sorrendje és száma eltérhet a mintatantervben megadott beosztástól. 

 


