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KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

 Képzési terület: Társadalomtudomány

 Képzési ciklus: alap

 Képzési forma (tagozat): nappali

 A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

 Képzési idő: 6 félév

 Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180

 Szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő

• Új képzés – új lehetőségek

• Továbblépés – MA lehetőségek

 Szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő

• Nyelvi készségek: Az alapfokozat megszerzéséhez 
legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga 
szükséges.

• Egy általános

• Egy szaknyelvi (jogi vagy 
gazdasági)
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SZAKTERÜLETEK/ISMERETKÖRÖK

Általános társadalomtudományi ismeretek 

• Jog és közgazdaságtan

• Filozófia és politikai gondolkodás

• Politikatudomány és szociológia

• Történelem

Módszertani és készségfejlesztő ismeretek 

• Statisztika

A nemzetközi politika elmélete és gyakorlata

Nemzetközi jog

A nemzetközi kapcsolatok gyakorlata 

Nemzetközi kapcsolatok 

• Statisztika

• Nyelvi gyakorlatok

Nemzetközi kapcsolatok története 

• Európa

• Európán kívüli világ (Amerika, Afrika, Ázsia)

• Gazdálkodási szakmai ismeretek 

• Nemzetközi gazdasági ügyletek

• Európai Uniós ismeretek 

Pályázatírás és projektmenedzsment

Szakmai gyakorlat
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Következő félév tantárgyai…

BTNT105BA Interkulturális kommunikáció 2 gyj. 4

BTNT104BA
A nyugati politikai 

gondolkodás története
2 koll. 3

BTNT109BA
Egyetemes történelem 1945 

után
2 koll. 3

BTNT202BA Társadalomstatisztika 2 gyj. 3

BTNT601BA EU szakpolitikák 2 koll 3

BTNT205BA Társalgási kommunikáció 2. 2 gyj. 3

BTNT305BA Amerikai országismeret 2 koll. 3

BTNT308BA

Diplomáciai fordulatok a 

nemzetközi integráció 

történetében

2 koll. 3

BTNT309BA
A nemzetközi politika 

elmélete és gyakorlata
2+2 koll.+gyj. 5
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TANTÁRGYFELVÉTEL

Neptun státusz beállítása: Beiratkozás után a Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) állítja be az aktív 
státusz                          ezután lehetséges csak a tárgyfelvétel!

Ingyenes tantárgyfelvételi időszak: 2022 augusztus 29. (hétfő) 8.00 óra – szeptember 18. (vasárnap) 
23.59 óra (3 hét)

 Szakos tantárgy- és kurzusfelvételi, tantárgy- és kurzustörlési időszak: 2022. augusztus 
29. (hétfő) 8.00 óra – szeptember 18. (vasárnap) 23.59 óra (3 hét)

 Testnevelés tantárgyak időszaka: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 14.00 óra – szeptember  Testnevelés tantárgyak időszaka: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 14.00 óra – szeptember 
18. (vasárnap) 23.59 óra 

 Intézményi szabadon választható tárgyak időszaka: 2022. szeptember 2. (péntek) 8.00 óra 
– szeptember 18. (vasárnap) 23.59 óra

A megadott időszakban a tárgyfelvétel és leadás térítésmentes, amelyet a hallgató önállóan 
tud  kezelni a naptun rendszerben!
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KÉSEDELMES TANTÁRGYFELVÉTEL/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

A megadott határidő lejáratát követő késedelmes tárgyfelvétel, kurzustörlés:

 Időszaka: 2022. szeptember 19. (hétfő) 8.00 óra – szeptember 23. (péntek) 12.00 óra (1 hét) 

 Térítési tárgyfelvételi díj: 1500 Ft/kurzus

 A hallgató ezen időszak alatt már nem tud a Neptunban felvenni és törölni tárgyat

 A tárgyfelvételt a beadott írásbeli kérelem alapján és az oktatási dékánhelyettes jóváhagyása után 
a Tanulmány Osztály intézi

 A késedelmes tantárgy- és kurzustörlés térítési díja: 3.000 Ft / kurzus, megfelelő nyomtatvány 
Tanulmányi Osztályra történő leadása után

 Költségtérítés befizetési határideje: 2022. október 31. (hétfő)

A nyomtatványok elérhetőek a www.btk.unideb.hu – nyomtatványok menüpont alatt!
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Tantárgyfelvétel Neptunban
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Tantárgy leadása Neptunban



2022.08.31.

10

Hová fordulhatok segítségért? 

Tanulmányi ügyekben:

• Késedelmes regisztráció

• Késedelmes tantárgyfelvétel, vagy leadás

• Kreditelismertetés

• Halasztási kérelmek

• Neptun tanulmányi jellegű ügyek stb.

DE BTK Tanulmányi Osztály – Katona Judit (katona.judit@arts.unideb.hu)

Tanszéki/intézeti kérdésekben: Tanszéki/intézeti kérdésekben: 

 Például kurzus létszámbővítés

DE BTK Történelmi Intézet – Schrek Katalin (schrek.katalin@arts.unideb.hu)

Egyéb ügyekben: 

 Diákigazolvány

 Hallgatói jogviszony-igazolás

Hallgatói Adminisztrációs Központ
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 Neptun felülettel kapcsolatos problémák esetén: részletesebben lásd - http://neptun.unideb.hu/?page=studhun



2022.08.31.

12

Információk

tortenelem.unideb.hu/oktatás
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EGYETEMI E-LEARNING RENDSZER

 www.elearning.unideb.hu

 Szükség esetén minden kurzusra tudunk online alternatívát kínálni

 Online tananyagok, BBB webinárumok, webex csoportos munkavégzési lehetőség
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CAMPUSOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉS

 Bölcsészettudományi Kar (Egyetem tér 1.)

 Gazdaságtudományi Kar (Böszörményi út 138.)

 Állam- és Jogtudományi Kar (Kassai út 26.)
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Közlekedési alternatívák az őszi órarendhez igazítva

 GTK-ról BTK-ra közlekedés (Böszörményi út – /Dóczy utca vagy Egyetem téri 
megálló)

 Indulás – Böszörményi úti megálló

 22, 22Y busz (6 megálló, kb. 7-9 perc)

 Gyalog: kb. 20-25 perc 

BTK-ról ÁJK-ra közlekedés (Egyetem tér – Kassai út)

 Indulás – egyetemi megállóból

 22, 22Y busz (8 megálló, kb. 6-10 perc)  

 Gyalog kb. 25 perc
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ÁJK
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Jó tanévkezdést! Jó tanévkezdést! 


