Megszerezhető végzettség: Bachelor of Arts (BA)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
Az Oktatástudomány alapképzésen a hallgatók neveléstudományi elméletekkel, modellekkel és gyakorlatokkal
ismerkednek meg, valamint vizsgálják az egyéni viselkedésmódok és a különböző intézmények társadalmi
beágyazottságának kölcsönhatását. A szak tanterve a kultúra- és társadalomtudományok kilenc részterületét öleli
fel, tartalmaz modulokat többek között az oktatástudomány, médiakutatás, pszichológia és szociológia területéről.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek idegen nyelvből tett emelt szintű
érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Az Oktatástudomány alapképzésen végzettek különböző pedagógiai pozíciókban helyezkedhetnek el többek
között hatóságoknál, felsőoktatási intézményeknél, egyesületeknél, vállalatoknál, rehabilitációs központoknál,
ifjúsági intézményeknél, népfőiskoláknál vagy egyéb oktatással foglalkozó szervezeteknél. Nyitva áll előttük
a versenyszféra, különösen szak- és továbbképzési, személyzet- és szervezetfejlesztési területen, de megfelelő
kompetenciákkal rendelkeznek képzések médiakommunikációjával, oktatási folyamatok média-didaktikai
tervezésével, felnőtt-, szak- és továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásához is.

Megszerezhető végzettség: Bachelor of Arts (BA)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Kultúratudomány alapképzés hallgatói három szakirányból választhatnak: történelem, irodalomtudomány és filozófia. Tanulmányaik során olyan feladatokkal találkoznak, mint a szövegértelmezés és -alkotás, a problémaközpontú érvelés, illetve a kultúraközi párbeszédhez hasonló komplex összefüggések, társadalmi és gazdasági jelenségek
(pl. migráció, globalizáció) történelmi, kultúra- és szellemtörténeti vizsgálata. Ezáltal olyan, gazdasági vállalatoknál
is keresett kompetenciákra tesznek szert, mint a problémamegoldás vagy a kutatási készség, valamint különböző
érvelési és prezentációs technikákat sajátítanak el.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek idegen nyelvből tett emelt szintű
érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A szak elvégzése után alapvetően három nagy tevékenységi területen lehet elhelyezkedni:
• szervezés és tervezés: kulturális feladatok ellátása helyi, országos vagy nemzetközi egyesületeknél, egyházaknál, pártoknál, szakszervezeteknél és egyéb szervezeteknél
• közvetítés és tájékoztatás: sajtóban, rádió- és televízióadóknál, múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban, kiadóknál, illetve PR-tevékenység
• képzés és tanácsadás: különböző képzési intézményeknél

Megszerezhető végzettség: Bachelor of Arts (BA)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Politikatudomány, közigazgatástudomány, szociológia alapképzés elméleti és gyakorlati bevezetést nyújt a modern társadalmak politikai, gazdasági és szociális struktúráiba, és ezáltal felkészít a különböző szervezetek döntési
folyamataiba és tevékenységébe való bekapcsolódásra. Közös alapozótárgyak elvégzése után a hallgatók a politikatudomány, közigazgatástudomány és szociológia szakirányok közül választhatnak, de továbbra is nyitva áll előttük
a teljes kurzuskínálat, illetve egy modult valamelyik rokonterületről (történelem, filozófia, jog- és gazdaságtudomány) is végezhetnek.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek idegen nyelvből tett emelt szintű
érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
• pártok, országgyűlések, kormányzati szervek, politikai képzés,
• helyi, országos vagy nemzetközi szintű önkormányzatok, közigazgatási szervezetek,
• egyházak és szociális szolgáltatásokat kínáló szervezetek, kulturális intézetek,
• vállalatok és közigazgatási szervek PR- és marketingosztályai,
• társadalmi és politikai érdekképviseleti szervezetek, szakszervezetek,
• média, projektmenedzsment, piac- és közvélemény-kutatás.

Megszerezhető végzettség: Master of Arts (MA)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
Az Oktatás és média mesterképzés a multimédiás tanulás és tanítás elemzésére, tervezésére és fejlesztésére készít
fel. Tanulmányaik során a hallgatók a digitális oktatás különböző módjaival ismerkednek meg, úgy mint műholdas,
interaktív televíziós, videós, CD-k, DVD-k és szoftverek segítségével történő, webalapú és mobil eszközös oktatás.
A tanterv a személyes és multimédiás oktatást ötvöző blended learningtől a didaktikailag (még) nem teljesen kidolgozott tanulási helyzeteken keresztül az informális tanulásig minden oktatási formát felölel.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves oktatás- vagy neveléstudományi alapképzésen szerzett végzettség vagy osztatlan vagy
mesterképzésen szerzett oktatás- vagy neveléstudomány főszakos végzettség vagy legalább hat féléves
tanárszakon szerzett végzettség (pl. Bachelor of Education, Master of Education) vagy legalább hat féléves
képzésen szerzett szociológia, pszichológia vagy társadalomtudomány főszakos végzettség (ez esetben
kiegészítésként elvégzendő a Hageni Távegyetem Oktatástudomány BA-képzésének 1A és 1B modulja)
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A képzést elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek a közszférában vagy magánszervezeteknél, elsősorban a felnőtt-,
szak- és szakmai továbbképzés, kutatás és tanácsadás területén. Feladataik közé tartozhat például az alapkutatás,
valamint a multimédiás, internet alapú oktatási, illetve digitális kommunikációs folyamatok tervezése, fejlesztése,
megszervezése és lebonyolítása.

Megszerezhető végzettség: Master of Arts (MA)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
Az Európa történelme mesterképzés Európa gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális struktúráival és folyamataival foglalkozik az ókortól napjainkig, felkészítve a hallgatókat az európai történelem fontosabb szakaszainak, változásainak és összefüggéseinek az aktuális kutatási eredményekre támaszkodó, önálló elemzésére. A képzés során
előtérbe kerülnek a korszakokon és kultúrákon átívelő, a világtörténelem összefüggéseit figyelembe vevő, kulturális
emlékezeti, gendertörténeti, illetve interdiszcpilináris megközelítések.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves bölcsészet-, kultúra- vagy társadalomtudományi képzésen szerzett végzettség jó
(legalább 2,49-es német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő) eredménnyel vagy legalább hat féléves
egyéb szakon szerzett végzettség jó (legalább 2,49-es német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő)
eredménnyel, amely esetben kiegészítésként elvégzendő a Hageni Távegyetem Kultúratudomány BAképzésének G1 modulja, illetve egy további, szemináriumi dolgozattal záruló történettudományi modulja
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzést elvégző hallgatók elsősorban tudományos vagy tudományközeli, illetve kulturális (vezető) pozíciókban tudnak elhelyezkedni. Lehetséges munkaadóik közé tartoznak a történettudományi feldolgozást, szervezést
és közvetítést ellátó intézmények, például múzeumok, leváltárak vagy könyvtárak, közintézmények, alapítványok
és civil szervezetek, de a képzés keretében szerzett ismeretek kiadóknál, a sajtóban, rádiózásban, filmkészítésben,
televíziózásban és egyéb médiumokban is alkalmazhatók.

Megszerezhető végzettség: Master of Arts (MA)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Politikatudomány mesterképzés keretében a hallgatók olyan kompetenciákra tesznek szert, amelyek segítségével
elemezni tudják a transznacionális és nemzetközi biztonság-, gazdaság- és környezetpolitika aktív szereplőinek tevékenységét. Bővítik továbbá politikai gazdaságtani tudásukat és kutatási eszköztárukat, így képessé válnak Németország, illetve az Európai Unió politikai rendszereinek demokráciaelméleti vizsgálatára. A képzés ezenfelül az érdekképviselettel és az ahhoz szükséges közigazgatási intézkedésekkel kapcsolatos ismereteket is közvetít.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves politikatudományi képzésen szerzett végzettség vagy legalább hat féléves képzésen,
szociológia, társadalom-, közigazgatás-, kommunikáció-, gazdaságtudomány vagy történelem szakon
szerzett végzettség (ez esetben kiegészítésként elvégzendő a Hageni Távegyetem Politikatudomány,
közigazgatástudomány, szociológia BA-képzésének B2 és M1 modulja)
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A szakon megszerzett kompetenciák magasabb pozíciókban kamatoztathatók, elsősorban az alábbi területeken:
• tudomány (egyetemi és egyetemen kívüli kutatás és oktatás),
• politika, politikai képzés (pártok, egyesületek, nemzetközi szervezetek, diplomácia, honvédelem),
• versenyszféra és közigazgatás,
• politikai, gazdasági vagy egyesületi tanácsadás,
• média (információfeldolgozás és -közvetítés).

Megszerezhető végzettség: Master of Arts (MA)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Filozófia mesterképzés résztvevői megismerkednek a filozófia alapfogalmaival, főbb problémafelvetéseivel, módszereivel, elméleteivel és hagyományaival; elsajátítják az önálló filozófiai érveléshez szükséges ismereteket; filozófiai
meglátásaikat megtanulják egyéni és társadalmi összefüggésekben a gyakorlatban is alkalmazni; valamint az egyes
európai nemzetek sajátosságainak összehasonlítása révén elemzik a különböző filozófiai hagyományok hasonlóságait és különbségeit.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves alapképzésen szerzett végzettség
• igazolás filozófiai előtanulmányokról (legalább két elvégzett kurzus összesen legalább 30 kredit értékben,
a filozófia legalább két különböző területéről)
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzést elvégző hallgatók elsősorban tudományos vagy tudományközeli, illetve kulturális (vezető)
pozíciókban tudnak elhelyezkedni.

Megszerezhető végzettség: Master of Arts (MA)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Szociológia mesterképzés fókuszában a gazdasági, munkaerőpiaci és szervezeti változások, társadalmi egyenlőtlenségek és mozgások, új családmodellek és a nemek közötti különbségek állnak. Ezek képezik a társadalmi
dinamikák vizsgálatának alapját, különös tekintettel az egyre jelentősebb nemzetközi összefonódásokra, például
a transznacionális térségek kialakulására vagy az európai társadalmak szociális struktúráira.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves képzésen, szociológia fő- vagy mellékszakon szerzett végzettség jó (legalább 2,5-ös
német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő) eredménnyel vagy legalább hat féléves egyéb szakon
szerzett végzettség jó (legalább 2,5-ös német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő) eredménnyel,
amely esetben legalább 30 kredit értékben rendelkezni kell szociológiai előtanulmányokkal, illetve
kiegészítésként elvégzendők a Hageni Távegyetem adott moduljai
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A szociológia szakot végzett hallgatók többek között az alábbi területeken tudnak elhelyezkedni:
• tudomány (egyetemi és egyetemen kívüli kutatás és oktatás),
• gazdaság (vezetés, tanácsadás, elemzés),
• civil szervezetek és társadalmi mozgalmak,
• politika, egyesületek és közigazgatás,
• média.

Megszerezhető végzettség: Master of Arts (MA)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
Az Újkori német irodalom a médiakultúra kontextusában mesterképzés az irodalomtudomány olyan „klasszikus“
területeiről közvetít ismereteket, mint az irodalomtörténet, retorika, esztétika, poétika, műfajtan és elemzés, de
figyelembe veszi a kultúra- és médiatudomány tudáspoetológiai, narratológiai, intermedialitással, performativitással, társadalmi nemekkel kapcsolatos vizsgálódásait is. Történeti dimenziója a felvilágosodás utáni irodalomra összpontosít, ugyanakkor a történeti tudásanyag is az aktuális médiakultúra elemzését szolgálja.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább hat féléves bölcsészet-, kultúra- vagy társadalomtudományi képzésen szerzett végzettség jó
(legalább 2,49-es német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő) eredménnyel vagy legalább hat féléves
egyéb szakon szerzett végzettség jó (legalább 2,49-es német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő)
eredménnyel, irodalomtudományi előtanulmányokkal legalább 30 kredit értékben vagy legalább hat féléves
egyéb szakon szerzett végzettség jó (legalább 2,49-es német rendszer szerinti osztályzatnak megfelelő)
eredménnyel, amely esetben kiegészítésként elvégzendő a Hageni Távegyetem Kultúratudomány BAképzésének L1 modulja, illetve egy további, szemináriumi dolgozattal záruló irodalomtudományi modulja
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzést elvégző hallgatók elsősorban tudományos vagy tudományközeli, illetve kulturális (vezető) pozíciókban tudnak elhelyezkedni például kiadóknál, különböző sajtóorgánumoknál, könyvtárakban és levéltárakban,
vagy éppen közintézményeknél, alapítványoknál vagy civil szervezeteknél.

