
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák  

A nemzetközi kapcsolatok szakértő  

a) tudása 
- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan 

elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében.    

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és 

regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.    

- Tisztában van a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési 

módszereivel.    

- Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden 

fontosabb elemét, érti az összefüggéseket.    

- Ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.    

- Ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit.    

b) képességei  
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére.    

- Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a 

szakterminológiára.    

- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, 

megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a 

gyakorlatban történő alkalmazására.    

- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi 

kapcsolatok jelenségeit értelmezni.    

- Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési 

képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.    

-  Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti 

bemutatására szóban és írásban.    

- Képes és alkalmas a kis és közepes vállalkozásokban a nemzetközi együttműködésekben való 

megjelenés elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a multinacionális és 

nagyvállalati szektorban nemzetközi együttműködésekből származó feladatok ellátására.    

- Képes az EU által támogatott projektek tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátására.    



- Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok 

ellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a 

kormányzati szerveknél, valamint az állami intézményekben.    

c) attitűdje  
- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és 

társadalmilag meghatározottak és változóak.    

- Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori 

sokszínűségét.    

- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák 

megismerésére.    

- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.    

- Törekszik politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történeti tudásának 

folyamatos fejlesztésére.    

- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.    

- Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.    

- Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik.    

- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.    

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok 

lehetséges következményeinek.    

- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.    

- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.    

- Hatékonyan együttműködik a szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és 

tudományos közösségekkel.    

- A szakmai kérdések megválaszolása, a problémák megoldása önállóan vagy másokkal való 

kooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával, és a szakma etikai normáinak 

betartásával.    

- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési 

formákban.    

- Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez.    

- Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az 

emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.    



- Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét.  


