Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék

Szakmai gyakorlat
Diplomácia és Interkulturális Tanulmányok – magiszteri képzés
2 félévnyi szakmai gyakorlat

Minden diáknak kötelezően egy két modulból álló szakmai gyakorlat-csomagot kell teljesíteni,
amelyből egy időhöz kötött (egy bizonyos év bizonyos szemeszteréhez kötődik), míg a másik bármelyik
évben teljesíthető.
időhöz kötött modul

I. év 2. szemeszter: Gyakorlati diplomácia előadássorozat

A Gyakorlati diplomácia szakmai modul lényege, hogy a diákok betekintést nyerhetnek a diplomácia
kulisszatitkaiba, mindezt a diplomáciában dolgozó szakavatott személyek, (volt és jelenlegi)
nagykövetek, konzulok vagy attasék segítségével. A képzésre kétheti rendszerességgel péntek
délutánonként kerül sor, amikor is a hallgatók zártkörű interaktív előadásokon vesznek részt.
A szakmai gyakorlat értékelése egy az előadássorozatról vagy egy-egy specifikus témáról leadott
beszámoló alapján történik. A beszámolókat Szenkovics Dezső tárgyfelelősnek kell leadni.
nem időhöz kötött modul
II. év 2. szemeszter: Önként választott szakmai gyakorlat
Minden diák egy kéthetes szakmai gyakorlaton kell részt vegyen, a képzéshez kötődő cégeknél
(tanácsadói, pályázatíró, közvélemény-kutató cégek), kutatóintézeteknél, állami vagy helyi
közintézményeknél. A helyszínt a diákok maguk választják ki, de jóváhagyást kell kérjenek a
szakkoordinátortól.
A szakmai gyakorlat teljesítése érdekében a cégtől vagy intézménytől kapott igazolás mellett minden
diák egy 5 oldalas beszámolót kell írjon, ahol bemutatja a céget, az általa elsajátított szakmai
kompetenciákat, valamint azokat a feladatokat, amelyeket teljesíteni kellett. A beszámolót a második
szemeszter végéig kell leadni a szakkoordinátornak.
Az önként választott szakmai gyakorlat a két éves képzés ideje alatt bármikor teljesíthető és ERASMUS+
szakmai gyakorlattal is kiváltható.
Opcionális szakmai gyakorlati lehetőségek
A fentiek mellett a tanszék lehetőséget biztosít több, opcionálisnak számító szakmai gyakorlaton való
részvételre is. Minden diák részt vehet a következő programok valamelyikén:
1. A Sapientia EMTE NKET Tanszéke minden nyáron, a POLITEIA – Romániai Magyar Politikatudományi
Egyesülettel közösen megszervezi a Politikatudományi Tábort, ahol aktuálpolitikai kérdések
megtárgyalása mellett a résztvevőknek lehetőségük nyílik diplomáciai és politikatudományi
szimulációk kipróbálására is.
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2. Kétévente a Sapientia EMTE NKET Tanszéke egy hetes brüsszeli tanulmányutat szervez, amelynek
célja az uniós intézmények jobb megismerése és az uniós problémákról első kézből való tájékozódása.
3. Kétévente a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara Nyári Egyetemet szervez, amelynek célja
különböző aktuálpolitikai kérdések mélyebb körüljárása.
4. Minden évben a tanszék meghívást kap különböző szakmai versenyeken és vetélkedőkön
(NegoMoot, Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll verseny,
stb.) való részvételre. Ezekre a versenyekre a hallgatók a szakmai gyakorlat keretén belül
jelentkezhetnek.
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