KÜLÜGYI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
I. A szakirányú továbbképzés neve: Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/877-5/2011 sz. OH határozat
IV. A létesítő intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés: Külügyi szaktanácsadó szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Külügyi szaktanácsadó
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány képzési terület
4. A felvétel feltételei:
- bármely képzési területen szerzett alapfokozat és szakképzettség, valamint
- egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert
nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.
5. A képzési idő: 2 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák:
-

-

-

a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb szintű
megértését is alátámasztó ismeretek elsajátítása a külkapcsolatokért felelős
minisztérium, valamint más minisztériumok és állami hivatalok külkapcsolatok
terén megszerzett intézményi tapasztalatainak átadásán keresztül;
a gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése, beépítése és folyamatos képzési
alkalmazása a külkapcsolatokért felelős minisztérium, valamint más
minisztériumok és állami intézmények adott külkapcsolati témakörrel foglalkozó
szakértőinek és hivatalnokainak előadóként történő rendszeres részvételével;
a külpolitikai elemzés döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges
tudásanyag megszerzése;
a külpolitika globális és regionális jelenségeivel, illetve nemzetközi folyamatokkal
kapcsolatos elemző és értékelő készség;
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a globalizációra, mint komplex nemzetközi viszonyok együttesére vonatkozó
látásmód elsajátítása;
a külkapcsolatok működtetése során felmerülő feladatok és kérdések jelenlegi
nemzetközi politikai és kulturális összefüggések, valamint jogi és multilaterális
intézményi feltételek közötti értelmezési kereteinek megismerése;
a magyar külügyi és ágazati diplomáciai tevékenységek egymáshoz való
viszonyának, illetve a kormányzat szervezeti és feladat megosztási rendszerében
történő meghatározása; külügyi vagy szakdiplomáciai tárgyalások szakmai és
technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges
módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése;
külügyi elemzés és értékelés szempontjainak, illetve céljainak, valamint írásbeli
formáinak megismerése.

-

-

-

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják
-

a kortárs nemzetközi jog, diplomáciai és konzuli jog, illetve az emberi jogok és
kisebbségi jogok szabályainak tartalmát és alkalmazását;

-

a magyar nemzetpolitika stratégiai szempontjait és jelenlegi feladatait, céljait,
valamint az ezekhez rendelhető eszközöket;

-

a diplomáciai protokollt és a külkapcsolatokért felelős minisztérium igazgatási,
szervezeti és ügykezelési rendjét;

-

a nemzetközi szervezetek és multilaterális diplomácia, valamint a nemzetközi
tárgyalások jellemzőit, munkamódszereit és gyakorlatát;

-

az EU intézményi működését, szakpolitikáit és külkapcsolatait;

-

a nemzetközi biztonságpolitikai kapcsolatok szervezeti kereteit, céljait,
működési mechanizmusait és lehetőségeit;

-

a külkapcsolatokat kulturálisan meghatározó világvallások és civilizációk
legfontosabb hagyományait és jellemzőit;

-

a nemzetközi fejlesztéspolitika és a kortárs nemzetközi politikai ökológia
meghatározó szempontjait, szereplőit és problémáit;

-

a magyar államigazgatás és közügyek különböző szakágazati működéséhez
kapcsolódó nemzetközi feladatait;

-

a különböző állami hatóságok szerteágazó és speciális feladatokat magába
foglaló nemzetközi kapcsolatait;

-

a mai magyar külgazdasági kapcsolatok területeit, tendenciáit és törekvéseit;

-

a hazai fejlesztési politika nemzetközi technológiai, innovációs és tudományos
együttműködési feladatait.
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Személyes képességek fejlesztése:
-

lényeglátás és kreativitás;

-

megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló
szakmai vélemény kialakításának képessége;

-

problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső
megközelítés;

-

szakmai szempontú módszeres feladatkezelés;

-

döntésképesség;

-

verbális és non-verbális kommunikáció fejlesztése;

-

prezentációs képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A külügyi szaktanácsadó képzésben végzett hallgatók alkalmassá válnak arra,
hogy a külkapcsolatokért felelős minisztérium vagy más állami intézmények
külkapcsolati tevékenységeinek ellátása során szakmailag felkészülten legyenek
képesek ellátni általános vagy szakágazati diplomáciai feladatokat a területért
felelős minisztériumokban idehaza vagy külszolgálaton.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

ismeretkörök,

és

a

főbb

- alapozó ismereteket (Nemzetközi jog ismeretkör, Külügyi igazgatási ismeretkör,
Nemzetközi multilaterális intézményi és politikai ismeretkör, Külgazdasági
ismeretkör) 25 kredit értékben,
- szakismereteket (Európai uniós ismeretkör, Biztonságpolitika ismeretkör,
Diplomáciai ismeretkör, Regionális tanulmányok) 25 kredit értékben tanulnak,

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
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