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NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK Mesterképzési szak
KREDITELISMERÉSI KÉRELEM
(Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság részére)
A szakra teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében,
egyetemi képzésben, alapképzési szakán, mesterszakán szerzett felsőfokú végzettség.
Elsősorban számításba vehető képzések:

A jelentkező adatai

(a formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni)

Név:
Születési dátum:
Értesítési cím:
Telefonszám:

Vezetékes:

Mobil:

E-mail cím:
A mesterszakra történő felvételhez szükséges befejezett / jelenleg folytatott felsőfokú tanulmányok adatai
A felsőoktatási intézmény neve
(intézmény, kar,szak):
Az oklevél által igazolt (várhatóan igazolt) végzettség:
Végzés éve;
várható befejezés:
A mesterszakra történő felvételhez szükséges befejezett / jelenleg folytatott felsőfokú tanulmányok adatai (2)

Az oklevél minősítése (csak befejezett felsőfokú tanulmányok
esetén kérjük aláhúzni a megfelelőt):

kiváló / jeles / jó / közepes / elégséges

A felsőoktatási intézmény neve (intézmény, kar, szak):
Az oklevél által igazolt (várhatóan igazolt) végzettség:
Az oklevél minősítése (csak befejezett felsőfokú tanulmányok
esetén kérjük aláhúzni a megfelelőt):

kiváló / jeles / jó / közepes / elégséges

Befogadásra megjelölt tárgyak megnevezése (ismeretkörök szerint):

Alapozó ismeretek ( kredit):
szociológia, pszichológia, filozófia,
antropológia, közgazdaságtan, makro- és
mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
pénzügytan, társadalomtudományi
alapismeretek, pénzügyi ismeretek.
Jogtudományi ismeretek ( kredit):
nemzetközi jogi és közjogi ismeretek,
közjogtudomány, alkotmánytan,
gazdasági jog, jogtudományi ismeretek,
pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek
(belföldi és nemzetközi adójog,
nemzetközi pénzügyek), munkajogi
ismeretek
Politikatudományi ismeretek ( kredit):
politikatudományi ismeretek,
közpolitika, politikai gondolkodás,
politikatörténet.

Végzés éve;
várható befejezés:

Nemzetközi kapcsolatokra és
nemzetközi szervezetekre vonatkozó
ismeretek ( kredit ):
az
Európai Unióra és a nemzetközi
szervezetkre vonatkozó ismeretek, EUszakpolitikák, nemzetközi tanulmányok.
Biztonságpolitikai- és hadtudományi
ismeretek ( kredit):
Stratégiai
és biztonságpolitikai ismeretek,
hadtörténelmi és hadtudomyáni
ismeretek,
Közigazgatási ismeretek ( kredit):
közigazgatástan, igazgatástörténeti
ismeretek (alkotmány- és közigazgatás
történet) általános igazgatási ismeretek
(a közigazgatás szervezete, a
közigazgatási jog alapintézményei),
szakigazgatási ismeretek (a
szakigazgatások rendszere, különös
tekintettel a nemzetközi igazgatásra),
közszolgáltai ismeretek, közgazdasági
ismeretek, közigazgatási jog.
egyéb (pl. közigazgatási munkatapasztalat igazolással)
Amennyiben a fenti tantárgyak bármelyikét más néven tanulta, úgy a tantárgyi tematikát/leírást kérjük csatolja.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.
A kreditelismerési eljárás kezdeményezésekor a leckekönyv(ek), oklevél(ek) fénymásolatát a kérelemhez csatolnia kell.
A kérelmet és mellékleteit a Nemzetközi Intézet Tanulmányi Nyilvántartó Csoportjánál kell leadni (postán megküldeni) 1581. Budapest, Pf. 15.

Kelt:

aláírás

