Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék

Szakmai gyakorlat
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok – alapképzés
4 félév szakmai gyakorlat

Minden diáknak kötelezően egy négy modulból álló szakmai gyakorlat-csomagot kell teljesíteni,
amelyből kettő időhöz kötött (egy bizonyos év bizonyos szemeszteréhez kötődik), míg kettő bármelyik
évben teljesíthető.
Időhöz kötött modulok
I. év 1. szemeszter: Országtanulmányok 1.
A szakmai gyakorlat célja egy ország politikai, gazdasági és társadalmi helyzetének megismerése.
Ennek érdekében minden diák egy előre kiválasztott országról országjelentést készít. A jelentésben
az ország alapvető statisztikai adatai mellett bemutatásra kerül többek között az adott ország
politikai rendszere és államformája, erősségei és gyengeségei gazdasági és politikai szempontból,
nemzeti sajátosságai és "büszkeségei", kiemelkedő kulturális és épített örökségi értékei, valamint
elvárásai az EU-n belül.
Az országjelentést az első szemeszter vizsgaidőszakának végéig kell eljuttatni Török Ferencnek.
I. év 2. szemeszter: Országtanulmányok 2.
A második szemeszteri országjelentés folytatja az első szemeszterben megkezdett munkát és célja a
választott ország mélyebb megismerése. Ennek érdekében minden diák egy mélyinterjút készít, az
adott ország egy állampolgárával. A beszélgetésnek érintenie kell többek között az országról alkotott
belső és külső sztereotípiákat, az ország által követett legfontosabb politikai és gazdasági célokat, az
ország domináns munkamódszereit, más államokról alkotott véleményét és aktuálpolitikai
kérdéseket is.
A szakmai gyakorlat értékelése az interjú írott változatának, valamint annak magyar nyelvű
összefoglalójának pontozásából áll.
Az országjelentést a második szemeszter vizsgaidőszakának végéig kell eljuttatni Török Ferencnek.
Nem időhöz kötött modulok
II. év 1. szemeszter: Alapszintű SPSS képzés
Minden diák egy kb. 10 órás képzésen vesz részt, amelynek célja az SPSS statisztikai elemző program
kezelésének alapszintű elsajátítása, majd egy a program segítségével elvégzett elemzés elkészítése. A
képzésre minden évben az első szemeszterben kerül sor és a diák maga döntheti el, hogy I. vagy II.
évben iratkozik be a képzésre.
A szakmai gyakorlat értékelése egy a szakmai gyakorlatért felelős tanárnak leadott rövid statisztikai
elemzés pontozásából áll.
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II. év 2. szemeszter: Brüsszeli tanulmányút
Minden diák legalább egyszer részt kell hogy vegyen a Sapientia EMTE NKET tanszéke által kétévente
szervezett brüsszeli tanulmányúton. A tanulmányút célja az uniós intézmények jobb megismerése,
valamint az uniós problémákról első kézből való tájékozódás. Az egyhetes brüsszeli tartózkodás alatt
a diákok kötelező programokon vesznek részt, amelyeket a különböző uniós intézményeknél,
nemzetközi civil szervezeteknél, valamint kulturális intézményeknél tett látogatások alkotnak.
A szakmai gyakorlat a tanulmányútról leadott írásbeli beszámoló alapján kerül értékelésre.
Opcionális szakmai gyakorlati lehetőségek
A fentiek mellett a tanszék lehetőséget biztosít több, opcionálisnak számító szakmai gyakorlatra 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.
2. Kétévente a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara Nyári Egyetemet szervez, amelynek célja
különböző aktuálpolitikai kérdések mélyebb körüljárása.
3. 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.
Megj.: Mivel a nem időhöz köthető modulok jegy II. év 1. és 2. szemeszterében kerül beírásra, a félével
sikeres lezárása érdekében azt javasoljuk, hogy ezeket a diák I. vagy II. évben teljesítse.
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