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A JÖVŐ VEZETŐIT 
KÉPEZZÜK!

ÉS ÉRTÉKREND 

A jelen és a jövő nemzeti kormányzása és államépíté-
se egyre komolyabb kihívásokkal szembesül. A regi-
onális és globális kockázatok új formái jelennek meg. 
A tervezés, a változáskezelés, a digitalizáció és a nö-
vekvő komplexitás egyre összetettebb vezetői képes-
ségeket és határozottságot követel. A kormányzást 
és a vezetői munkát sem lehet a régi megközelítéssel, 
a régi módszerekkel folytatni. A képzéseinkben részt 
vevők egymástól és egymásért is tanulva, a legelismer-
tebb szakértők közreműködésével a jövő kormányzati 
és közigazgatási feladataira készülnek.



KARRIER 

Kormányzás és vezetés mesterszak

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

Államtudományi mesterszak

Kiberbiztonsági mesterszak

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment 
mesterszak

Ludovika Akadémia

KORMÁNYZÁS ÉS VEZETÉS
MESTERSZAK

• 4 tanulmányi félév 
• nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend
• hatékony tanulási környezet 
• kormányzás- és vezetéstudományok mestere diploma



ÁLLAMTUDOMÁNYI 
MESTERSZAK

• 10 tanulmányi félév (kreditbeszámítással 8 félév)
• levelező és nappali munkarend
• okleveles államtudományi mester szakképzettség
• doktori cím (dr. rer. pol.) 

FEJLESZTÉSPOLITIKAI 
PROGRAMMENEDZSMENT 

MESTERSZAK
• 2 tanulmányi félév
• nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend 
• hazai és EU-intézményi szakmai gyakorlat az EU közvetlen és 

közvetett forrásainak menedzsmentjében 
• fejlesztéspolitikai programmenedzsment szakértő 

(Development Policy and Program Management Expert) diploma



KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS 
KÖZPOLITIKA MESTERSZAK

• 4 tanulmányi félév
• nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend 
• okleveles közgazdász (Economist in Public Policy and 

Management) diploma

KIBERBIZTONSÁGI 
MESTERSZAK

• 4 tanulmányi félév
• nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend 
• nemzetközi gyakorlat (Partner: Tallin University of Technology)
• okleveles kiberbiztonsági szakértő (Cyber Security Expert) 

diploma



LUDOVIKA AKADÉMIA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2020-tól induló Ludovika Akadé-
mia egyedülálló és hiánypótló tehetséggondozó szervezet a hazai köz-
szolgálati képzésben. A tehetséggondozó és (ön)fejlesztő szervezet 
célja, hogy olyan fiatal szakembereket képezzen a közszolgálat számá-
ra, akik ismerik és értékelik a magyar kultúrát és identitást és képesek 
azt európai kontextusban elhelyezni, képesek a külpolitikai és közpo-
litikai folyamatok átlátására és szakpolitikák stratégiai tervezésére. 
A tehetséggondozó intézmény célja, hogy személyiség-, kompetencia- 
és készségfejlesztő kurzusokon, projektmunkákon keresztül készítse 
fel a legtehetségesebb és ambiciózus fiatal szakembereket, potenciá-
lis közszolgálati vezetőket a leendő közszolgálati karrierjükre akár Ma-
gyarországon, akár külszolgálatban.

A tehetséggondozó szervezet az egyetembe integrálva, de az NKE-s 
hallgatók mellett más egyetemek hallgatói számára is nyitottan műkö-
dik. A szervezet fontos értéke a közösségépítés és a társadalmi, köz-
szolgálati kapcsolati beágyazottság.



KARRIER 

Master in International Public Service 
Relations degree programme

International Water Governance and 
Water Diplomacy mesterszak

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Magyar Diplomáciai Akadémia

Nemzetközi biztonság- és védelempolitika 
mesterszak

Nemzetek Európája Program

MASTER IN INTERNATIONAL 
PUBLIC SERVICE RELATIONS 

DEGREE PROGRAMME
• 3 semesters
• train experts in international relations for national and 

EU institutions, including foreign affairs, defence and law 
enforcement administration

• Master’s Degree of Expert in International Public Service



NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK 
MESTERSZAK

• 4 tanulmányi félév
• nappali és levelező munkarend
• diplomáciai pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés
• gazdaságdiplomáciai és külgazdasági témák
• választható nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális 

és civilizációs tanulmányok, valamint Európa-tanulmányok 
specializáció

• nemzetközileg elismert és versenyképes végzettség

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS
VÉDELEMPOLITIKA MESTERSZAK
• 4 tanulmányi félév 
• nappali és levelező munkarend
• a magyar honvédelmi közszolgálati intézményrendszer 

kapcsolataiban, a NATO, az Európai Unió, az ENSZ és az EBESZ, 
valamint a Magyarországgal szövetséges országok és partnerállamok 
biztonság- és védelempolitikai szerveivel való együttműködés

• okleveles nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakértő diploma



INTERNATIONAL WATER 
GOVERNANCE AND WATER 
DIPLOMACY MESTERSZAK

• angol nyelvű képzés
• 4 tanulmányi félév
• International Water Governance Manager képzettséget adó 

diploma
• nemzetközi oktatói kar

MAGYAR DIPLOMÁCIAI 
AKADÉMIA

Az akadémia a magyar diplomáciai kar utánpótlásának 
képzését, jelenlegi tagjainak továbbképzését, felkészí-
tését szolgáló intézet, feladatát a külügyekért felelős 
minisztériummal együttműködésben végzi.



NEMZETEK EURÓPÁJA 
KARRIERPROGRAM

A program célja, hogy Magyarország több, az európai uniós 
intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő, felkészült, a közös 
érdekeket képviselni tudó szakemberrel rendelkezzen, így növelve az 
európai uniós intézményeknél dolgozó magyar szakemberek számát. 
A programba való jelentkezés 2020. februárjában indul.

A képzés időtartama 6 hónap, főbb elemei: 
a) az uniós álláspályázati hatékonyság fokozása információnyújtással 

és képzéssel, 
b) az EU-felvételi versenyvizsga (EPSO) eredményességének növelése 

a vizsgára történő felkészítéssel,
c) az angol, francia és más EU-nyelvek nyelvi képességi szintjének 

növelése és aktív használatának fokozása szakmai nyelvi 
kurzusokkal és hálózatok támogatásával,

d) külföldi posztgraduális képzésekre való felkészítés.



A mesterszakokra 
2020. február 15-ig lehet jelentkezni 

a www.felvi.hu oldalon keresztül.

További információ található
a https://felveteli.uni-nke.hu,

illetve a www.uni-nke.hu weboldalon,
valamint kérhető az frh@uni-nke.hu e-mail-címen.


