
Közpolitikai menedzser
Posztgraduális szakirányú továbbképzés

2 011.  f e b r u á r

•	 Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése
•	 Politikai döntéshozatal gyakorlati vizsgálata –  

Esettanulmányok és politikai elemzések
•	 Szakpolitikai ismeretek (gazdaság- és közpolitika, szociál-

politika, regionális- és fejlesztéspolitika, választói maga-
tartás, közmenedzsment) elsajátítása

•	 Bepillantás szakmai intézmények működésének világába

Századvég Politikai Akadémia
és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
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Jelentkezési határidő: 2011. február 18.

A	Századvég Politikai Akadémia	alapítói	1991-ben	elsőként	kezdtek	hozzá,	hogy	fel-
készült,	a	demokratikus	politikai	kultúra	értékei	számára	elkötelezett	politikusi,	politikai	
szakértői	generációkat	neveljenek	ki.	

Az	 intézmény	 olyan	 innovatív,	 az	 új	 kihívásoknak	 megfelelő	 tantárgystruktúrával	
rendelkezik,	 amely	 egyszerre	 nyújt	 elméleti	 alapokat	 és	 a	 politikusi,	 politikai	 elemzői	
képességek	 fejlesztéséhez	szükséges	gyakorlati	 ismereteket:	a	program	a	politikához	
kapcsolódó	elméleti	alapösszefüggések	oktatását,	a	valóságos	társadalmi	folyamatok	
elemzését	és	a	gyakorlati	politikai	készségek,	képességek	fejlesztését	egyesítő	képzési	
modellt	kínál.

KözpolitiKai menedzser Képzés sajátossága

Közpolitika	vagy	’public	policy’	olyan	akadémiai	tudományág,	amely	a	társadalmi	folya-
matok	vizsgálatára,	illetve	a	közjó	érdekében	meghozott	politikai	döntések	elemzésére	
helyezi	a	hangsúlyt.		A	közpolitika	mibenlétének	megértése	konkrét	esettanulmányo-
kon	keresztül	történik.

A	 közpolitika	 és	 szakpolitikák	 világában	 jártás	 szakemberek	 képzése	 iránt	 állandó	
igény	mutatkozik,	hiszen	a	közpolitikai	folyamatok	megértése	és	szakpolitikai	ágazatok	
megismerése	széleskörű	réteget	vonz.	A	magyar	közélet	politika	iránti	fokozott	érdek-
lődését	több	mozzanat	is	alátámasztja,	pl.	a	választásokon	való	magas	részvételi	arány,	
politikai	szervezetek	és	intézmények	számának	szaporodása,	politikai	témájú	műsorok,	
lapok	és	blogok	népszerűségének	növekedése.

A	Közpolitikai menedzser	 képzés	 tantárgyi	 struktúrája	az	országban	egyedülálló-
ként,	egyszerre	nyújt	politikaelméleti	alapokat	és	gyakorlati	szakpolitikai	 ismereteket,	
amelyek	nemcsak	bővítik	a	hallgatók	tudását,	hanem	a	politika	gyorsan	változó	világá-
ban	lehetővé	teszi	számukra	a	közpolitika-alkotás	folyamatának	elemzését,	valamint	a	
konkrét	közpolitikai	esettanulmányok	feldolgozása	által	hozzájárul	a	demokratikus	és	
hatékony	politikai	rendszer	számára	szükséges	humán	erőforrás	képzéséhez.

A	Századvég Politikai Akadémia	és	a	Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
közös	képzése	folyamán	hallgatóink	a	szakma	legkiválóbb	képviselőitől	olyan	szakmai	
ismereteket,	valamint	stratégiai	és	elemzői	képességeket	sajátíthatnak	el,	amelyek	bő-
vítik	szakmai	tudásukat,	illetve	amelyeket	a	későbbiek	során	munkájuk	során	kamatoz-
tathatnak.	
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Az oktatás célja, hogy: 

•	 olyan	szakembereket	képezzen,	akik	jártasak	a	közpolitika	világában:	képesek	
széleskörű	és	átfogó	közpolitikai	elemzés	elsajátítására,	a	közjó	érdekében	ho-
zott	politikai	döntéshozatal	folyamatának	vizsgálatára	és	a	döntéshozatal	elő-
készítésére,

•	 a	különböző	szintű	–	központi	és	helyi	–	közigazgatási	szervezetekben	dolgo-
zók	számára	lehetővé	tegye	szakmai	ismereteik	továbbfejlesztését,	elemzői	ké-
pességeik	továbbépítését;

•	 segítse	a	gazdasági	vezetők	tájékozódását	a	politika	gyorsan	változó	világában;
•	 megfelelő	ismereteket	és	jártasságot	biztosítson	a	politika	–	külképviseletek	és	

vállalatok	munkatársai	–	világában	tevékenykedők	számára;
•	 a	civil	társadalom	és	a	non-profit	szektor	szakembereinek	magas	szintű	képzé-

sével	segítse	ezen	szervezetek	szakszerűbb	és	hatékonyabb	működését,	
•	 az	eltérő	politikai	értékeket	valló	hallgatók	közös	képzésével	elősegítse	a	de-

mokratikus	politikai	kultúra	fejlődését.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik: 

•	 érdeklődnek	a	politikatudomány,	a	közpolitika	és	a	politikai	elemzés	iránt;
•	 közéleti	karrierre	vágynak	és	a	politikát	szakértői	szinten	kívánják	elemezni;
•	 szakmai	tudásukkal	a	közélet	szereplőit	szeretnék	segíteni;
•	 a	központi	és	helyi	közigazgatási	szervezetek	(minisztériumi	és	önkormányzati	

köztisztviselők)	munkatársaiként	közpolitikai	ismereteik	bővítésében	és	tökéle-
tesítésében	érdekeltek;	

•	 különböző	gazdasági	szervezetekben	dolgozva	gyakran	kapcsolatba	kerülnek	
közpolitikai	kérdések	vizsgálatával;

•	 politikai	pártok,	szervezetek	szakértői,	illetve	azok	apparátusában	vezető	pozí-
ciót	töltenek	be;

•	 hivatásos	 politikusként	 (parlamenti	 vagy	 önkormányzati	 képviselőként)	 tevé-
kenykednek,	illetve	a	jövőben	ilyen	pályára	készülnek;

•	 non-profit	szférában,	társadalmi	szervezetekben,	érdekképviseleti	szervezetek-
ben	tevékenykedő	vezetők,	e	szervezetek	képviselői;
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Ismeretkörök:

•	 Általános, alapozó ismeretek:	Bevezetés	a	közpolitikába;	Bevezetés	a	gazda-
ságpolitikába;	Magyar	politika	rendszer	–	Politikaelmélet;	Magyar	alkotmányo-
zás	folyamata	és	jellemzői,	Politikai	átmenet	–	Magyarország	1989	után	

•	 Szakmai ismeretek: Közigazgatás	és	közmenedzsment;	Közpolitikai	érdekérvé-
nyesítés;	Szociálpolitika;	Politikai	szocializáció	–	választási	magatartás;	Regioná-
lis	és	fejlesztéspolitika

•	 Gyakorlati ismeretek:	 Politikai	 elemzések	 módszertana;	 Közpolitikai	 döntés-
hozatal	–	esettanulmányok;	Mai	magyar	gazdaságpolitika	–	esettanulmányok;	
Projektmenedzsment	és	pályázatírás

4
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A program felelős vezetője:

•	 zászlós ágnes,	a	Századvég	Politikai	Akadémia	oktatási	igazgatója

Vezető oktatóink:

•	 Czibere	Károly,	közgazdász	és	szociálpolitikus;
•	 G.	Fodor	Gábor,	a	Századvég	Alapítvány	kutatási	igazgatója
•	 Jenei	György,	a	Budapesti	Corvinus	Egyetem	Közgazdaságtudományi	Karának	

egyetemi	tanára;
•	 Kern	Tamás,	a	Pécsi	Tudományegyetem	oktatója,	a	Századvég	Politikai	Elemzé-

sek	Központjának	tudományos	főmunkatársa;
•	 Kumin	Ferenc,	politológus,	a	Századvég	Alapítvány	vezető	elemzője,	a	Köztár-

sasági	Elnöki	Hivatal	Stratégiai	és	Kommunikációs	Főosztályának	egykori	veze-
tője;

•	 Mellár	Tamás,	közgazdász,	a	Századvég	Gazdaságkutató	kutatási	igazgatója;
•	 Stumpf	István,	a	Magyar	Köztársaság	alkotmánybírája,	a	Századvég	Alapítvány	

alapítója;
•	 Szabó	Andrea,	az	ELTE	ÁJK	oktatója,	a	Századvég	Politikai	Elemzések	Központ-

jának	kutatási	igazgató-helyettese;
•	 Szegvári	Péter,	területfejlesztési	szakértő;
•	 Vass	László,	a	Budapesti	Kommunikációs	és	Üzleti	Főiskola	rektora;
•	 Zászlós	Ágnes,	politikai	szakértő,	a	Századvég	Politikai	Akadémia	oktatási	igaz-

gatója
•	 Zsuffa	Ákos,	a	BKF	docense,	szabályozási	szakjogász
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tantárgYi struKtÚra

I. FÉLÉV

tantárgy Óra jellege Óraszám

Magyar	alkotmányozás	folyamata	és	jellemzői Előadás 10	óra

Bevezetés	a	közpolitikába	–	Közpolitikai	folyamatok Előadás 15	óra

Magyar	politikai	rendszer	–	Politikaelmélet Előadás 10	óra

Bevezetés	a	gazdaságpolitikába Előadás 15	óra

Politikai	átalakulás	–	Magyarország	1989	után Előadás 10	óra

II. FÉLÉV

tantárgy Óra jellege Óraszám

Közigazgatás	és	közmenedzsment Előadás 15	óra

Szociálpolitika Előadás 15	óra

Politikai	szocializáció	–	Választói	magatartás Előadás 10	óra

Közpolitikai	érdekérvényesítés Előadás 10	óra

Regionális-	és	fejlesztéspolitika Előadás 10	óra

III. FÉLÉV

tantárgy Óra jellege Óraszám

Politikai	elemzések	módszertana Gyakorlat 15	óra

Közpolitikai	döntéshozatal	–	Esettanulmányok Gyakorlat 15	óra

Mai	magyar	gazdaságpolitika	–	Esettanulmányok Gyakorlat 15	óra

Projektmenedzsment	–	Pályázatírás Gyakorlat 15	óra
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KözpolitiKai menedzser Képzés oKtatási részletei

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése:

Közpolitikai	menedzser	szakirányú	továbbképzési	szak

A	három	féléves	képzést	sikeresen	elvégzők	a	záróvizsga	letétele	és	a	diplomadolgozat	
megvédése	után	a	Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai mene-
dzser szakirányú továbbképzési oklevelét	kapják	kézhez.

Az	oklevél kiadásának feltétele	legalább	egy	idegen	nyelvből	középfokú,	C	típusú	
állami	vagy	azzal	egyenértékű	nyelvvizsga	megléte.

A képzés időtartama: 3	félév,	összesen	180	kontaktóra.

Oktatási napok: szombatonként	egész	nap.

A képzés díja: 220.000	Ft	/	félév	+	5.000	Ft	extra	szolgáltatási	díj

Jelentkezési határidő: 2011.	február	18.

Jelentkezési lap ide kattintva elérhető

Oktatás helyszíne:  
Századvég	Politikai	Akadémia,	III.	kerület,	Budapest,	Nagybátonyi	utca	8–10. 

On-line	 jelentkezéskor	a	 jelentkező	9.000	Ft	regisztrációs	díjat	fizet,	amit	beiratkozás-
kor	levonunk	a	tandíjából.	Ha	bármilyen	okból	a	jelentkező	eláll	a	jelentkezéstől,	akkor	
nincs	módunkban	visszautalni	a	korábban	szándékerősítésként	befizetett	regisztrációs	
díjat,	más	esetben	a	díjat	visszautaljuk	számára.

Előfeltételek:

•	 a	 szakirányú	 továbbképzésre	 mindazon	 egyetemi	 vagy	 főiskolai	 végzettségű	
szakemberek	jelentkezhetnek,	akik	alapdiplomájukat	a	jelentkezést	megelőző-
en	megszerezték;

•	 kitöltött	online	jelentkezési	lap,	valamint	a	9.000	Ft	regisztrációs	díj	átutalása;
•	 szakmai	önéletrajz;
•	 a	motivációs	elbeszélgetésen	való	megfelelés.
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Elérhetőségünk:

III.	kerület,	1037	Budapest,	Nagybátonyi	utca	8–10.
Telefon:	(06	1)	488–3171
Fax:	(06	1)	479–5290
E-mail:	iskola@szazadveg.hu

Bővebb információ: zászlós ágnes, Oktatási igazgató
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