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POLITOLÓGUS
Feladatok és tevékenységek
A politológus a társadalom politikai életéről, viszonyairól, főbb törvényszerűségeiről
politikaelméleti elemzéseket készít. (Pártok, választások…) Tudományos kutatásokat
folytat a politikai hatalom működésével, politikai szervezetekkel, politikai értékekkel
kapcsolatban. Pl. pártok működése, parlamentarizmus kérdései, magyar és nyugat-európai
demokratikus rendszer összehasonlítása, választópolgári magatartások.
Figyelemmel kíséri a pártok működését, egymáshoz való viszonyukat. Részt vesz pártok
ülésein, jegyzetel, következtetéseket von le, következtetéseit összeveti hazai és külföldi
politológusok véleményeivel, majd tapasztalatait összegzi.
Kutatásai során felhasználja a hazai és külföldi nyomtatott és elektronikus sajtó cikkeit,
tanulmányait, más hazai és külföldi pályatársai elemzéseit. Munkájának része az idegen
nyelvű

szakirodalom

fordítása,

valamint

saját

munkáinak

publikálása.

(Pl.

Politikatudományi Szemle).
Egyetemeken, főiskolákon és különféle fórumokon tanít. Előadásaihoz felhasználja a
kutatások eredményeit.
Óráira felkészül, a hallgatói számára érdeklődést felkeltő, vitaindító, gondolatébresztő
előadást tart. Meghallgatja hallgatói véleményét és érveit, ezeket mérlegelve vitatkoznak,
és közös álláspontot alakítanak ki. A leadott anyagot vizsgán számon kéri és értékeli.
Politikai szakértőként elemzéseket készít a politikai pártoknak, önkormányzatoknak, állami
szerveknek.
Hazai és nemzetközi konferenciákon vesz részt, előad, beszámol. Az összegyűjtött
tapasztalatait adatokkal alátámasztja. Pl. közvélemény kutatási adatok értékelése. Ezen
értékeléseket a napilapokban is közlik. Komolyabb, nagyobb lélegzetű munkáját
szakkönyvekben jelenteti meg.
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A kutató intézetekben csoportokban dolgozik, majd az egyetemi oktatásban a hallgatókkal
és egyetemi oktatókkal működik együtt. Kapcsolatot tart miniszterekkel, politikusokkal.
Kutatási eredményeit folyóiratokban, könyvekben jelenteti meg. A jegyzeteléshez
nélkülözhetetlen a számítógép használata. A számítógépet nemcsak szövegszerkesztésre
használja, hanem segítségével adatokat is gyűjt, tárol, nyomtat.
Tudományos munkáját általában egyedül irodában, illetve otthonában végzi. De
folyamatos kapcsolatot kell fenntartania a társadalmi és politikai élet szereplőivel, ahol
szüksége van beszédkészségére, meggyőző képességére. Tehát munkáját hazai és külföldi
konferenciákon végzi. Valamint egyetemeken oktatói tevékenységet lát el.
Munkája során politológusokkal, politikusokkal, pártok képviselőivel találkozik. Egyetemi
oktatóként munkatársai pedagógusok, és szoros kapcsolatban áll a hallgatókkal, akik az
utánpótlást jelentik ebben a szakmában.

Követelmények
Ez a munka hosszan tartó ülést, koncentrációt, kitartást igényel. Legalább ilyen fontos,
hogy képes legyen mindig objektíven szemlélni az eseményeket. Tudományos munkát
végez, és hitelességének alapfeltétele a pártatlanság.
A konferenciákon, tárgyalásokon, eszmecseréken szükség van meggyőző képességre,
érvelni tudásra. Mindennek előfeltétele, hogy szakmailag naprakész, tájékozott legyen
politikai, jogi, történelmi, közgazdasági kérdésekben. Nem csak a magyar viszonyokban, de
külföldön zajló eseményekkel is lépést kell tartania. Ahhoz, hogy mindezeknek megfeleljen,
rengeteget kell olvasnia magyar és idegen nyelven, figyelemmel kell kísérnie az írott és
elektronikus sajtó közleményeit.
Idegen nyelvű szakirodalom fordításához szükséges az idegen nyelv kellő ismerete.
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Rugalmasság, mozgékonyság, szervezőkészség, a stressz elviselése a szakma eredményes
műveléséhez elengedhetetlen feltételek. A szervezéshez hozzátartozik a telefon, fax,
számítógép ismerete. A különféle helyszínekre autóval, vonattal, repülővel utazik.
Mindezek használatától, igénybevételétől nem szabad idegenkednie.
Aki politológus szeretne lenni, annak jó eredményt kell elérnie történelemből, magyarból,
matematikából, idegen nyelvből, számítógépes ismeretből. Szükséges, hogy érdekeljék
politikai, jogi, történelmi, közgazdasági kérdések. Érdeklődjön a politika, a közélet iránt.
Fontos, hogy szeressen beszélni, vitatkozni.

Szakképzés
Politológiai végzettséget 10 féléves egyetemi képzés keretében lehet szerezni. A hallgatók
öt évfolyamon keresztül politológiát alapozó tantárgyakat tanulnak, majd speciális
ismereteket szereznek pl. nemzetközi alkotmányjog, pártok és pártrendszerek ismerete,
közpolitika, demokrácia elmélete, parlamentarizmus történet, közigazgatástan…
Az oktatás végén diplomamunkát kell írni, és azt meg kell védeni.
l992-ben jött létre a Századvég Iskola. Ennek az iskolának a politikus-képzés a feladata, de
a politológus szakmára felkészítő ismereteket is ad.
Az iskola kétéves. Érettségivel is lehet ide jelentkezni, de egyetem utáni, posztgraduális
képzés is folyik az intézményben.
Alapítványi

támogatásokból,

tandíjakból,

könyvkiadásból

tartja

fenn

magát.

Évfolyamonként 4o-5o főt vesznek fel. Egri kihelyezett tagozata is működik. Az ott
felvehetők létszáma évenként 3o-4o fő. A felvételt felvételi beszélgetés előzi meg.

Politológia szak
A tudományegyetemek politológia szakán a politikai közélet (pártok, intézmények,
szervezetek), a középiskolai oktatás, a politológiai kutatás és felsőoktatás, valamint a
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politikai kultúra művelésének és terjesztésének egyéb területei számára felkészült
oktatókat és szakembereket képeznek.
A több párt rendszer és az átalakuló politikai intézményrendszer igényt támaszt olyan
szakemberekre, akik nem professzionális politikusok, hanem a politika szereplőinek és
intézményeinek célirányos, hatékony működését speciális szakismerettel és tudományos
felkészültséggel megalapozni, elősegíteni képes szakértők.
A politológiai oktatás Magyarországon viszonylag új képzési irány. A kiemelkedő
tanulmányi eredményt elérő hallgatók közül a diploma megszerzését követően jelentős
azoknak a száma, akik felsőoktatási intézményekben, vagy tudományos kutató
műhelyekben helyezkednek el.
E hallgatók számára a tanári szak vagy speciális kutatási módszertani kurzusok felvétele
kötelező.
Tanárképzés a középiskolák számára:
A politológiai képzés egyik feladata, hogy az egyetemről kikerülő diplomás szakembereket
alkalmassá tegye az állampolgári ismeretek újszerű felfogás szerinti oktatására. A
tanárképzés célja: a szakmai képzéssel együttesen az egyetemi diplomával rendelkező
középiskolai tanárok képzése.
A szakembereknek a pedagógiai és politológiai ismereteken kívül szükségük van speciális
szakfordítói ismeretekre és gyakorlatra. A politológia szakon a második félévtől kezdve
szakszöveg

olvasási

gyakorlatokat

indítanak

egyelőre

a

politológia

művelése

szempontjából legfontosabb nyelvterületeken.
A képzés szintje: egyetemi
A képzés időtartama: 9 szemeszter
A felvételi követelmény:
Történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból írásbeli felvételi. A
szóbeli vizsgán számot kell adni az általános és napi politikai tájékozottságról,
beszédkészségről, illetve alapszintű szakmai ismeretekről.
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Az oklevél megnevezése
Azok a hallgatók, akik a politológia szakon kívül a tanárképzést is eredményesen
elvégezték politológia szakos bölcsész és középiskolai tanár oklevelet, akik a
tanárképzésben nem vettek részt, okleveles politológia szakos bölcsész oklevelet kapnak.
Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban
Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati
programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási, és
Leonardo da Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja.
A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az
Erasmus

Mundus

programokról,

valamint

az

Európai

Unió

Kutatási

és

Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről.
Elérhetőség: www.tka.hu
Kereseti lehetőségek:
Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek
és keresletek statisztikája).
Elérhetőség: www.afsz.hu
Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
kirendeltségein, a www.afsz.hu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a
http://wap.afsz.hu linken.

A szakma jövőjéről készült tájékoztatás a http://www.epalya.hu/munka/foglalkozas.php
weblapon érhető el, a foglalkozás megadásával.
Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató
Készült 2001-ben. Aktualizálva 2008-ban az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.
A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét.
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