NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
A tantárgy kódja: HKHFKTA08
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ludovika Szabadegyetem
A tantárgy megnevezése (angolul): „Ludovika” - University Open Courses
Kreditérték: 3
A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): az egyetem minden alapképzési szakán
(kivéve a Víztudományi Karon)
Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE HHK Hadtörténelmi,
Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék
A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Csikány Tamás ezredes,
egyetemi tanár, az MTA doktora
A tanórák száma és típusa:
8.1. össz óraszám/félév: 30
8.1.1.nappali munkarend: 30 (30 EA + 0 SZ + 0 GY)
8.1.2.levelező munkarend: 30 (30 EA + 0 SZ + 0 GY)
8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az NKE hagyományteremtő céllal indította útjára az
érdeklődők (lakosság, egyetemi polgárok) számára nyitott rendezvénysorozatot, amellyel a
hallgatók mellett a szélesebb közönségnek is áttekintést kíván adni az egyetemen folyó és külsős
szakmai kutatásokról, az egyetem tudományos életéről, közérthető módon mutatva be az egyes
hivatásrendek (karok) és intézetek specifikus és interdiszciplináris szakterületeit. A tantárgyat
felvevő hallgatók automatikusan bekerülnek az előadásokat látogatók névjegyzékébe.
A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The National University of Public
Service started a series of events for those who are interested (population, university citizens) in
order to create a tradition, which introduce a summary to the students and the general public about
the university's internal and external professional researches, the scientific life of the university, the
specific and interdisciplinary areas of the university's faculties and institutes. Students who take up
the course, are automatically added to the visitor list.
Elérendő kompetenciák (magyarul):
Tudása:
A hallgató a tantárgy elvégzésével megfelelő tudással rendelkezik a hadtudományi, a
rendészettudományi, a közigazgatás-tudományi, az állam- és társadalomelméleti-,
államtudományi kutatásokról, a nemzetbiztonsági munka sajátosságairól.
Átfogóan ismeri a közszolgálat – hivatásrendjétől eltérő – további területeinek alapvető
tudásanyagát, általános műveltsége erőteljesen bővül, megérti a különböző hátterű jelenségek
kapcsolatát.
Képességei:
Fejlődik a kritikai és elfogadási készsége, lojalitása és felelősségérzete, rendszerszintű szemléletet
és átfogó megközelítést sajátít el.
A megszerzett ismereteket alkalmazott tudásként kezeli. Képessé válik komplex problémák
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megértésére, összefüggések észrevételére, következtetések megfogalmazására.
Attitűdje:
A kurzus elvégzése után határozottabb világszemlélettel fog rendelkezni, közös közszolgálati
érték- és fogalomkészlettel bír és nyitott a teljes közszolgálat egészére.
Nyitott és kritikus gondolkodás, közszolgálati elkötelezettség, ambíció és kíváncsiság jellemzi.
Érdeklődése megnő a szakterületével kapcsolatos újító és megőrző feladatok ellátására, a
szakmai kihívások komplex szemléletű kezelésére.
Autonómiája és felelőssége:
Nagyra értékeli a hivatástudatot és felismeri az egyéni hozzájárulás jelentőségét a közösség
életében.
Munkáját folyamatos tanulásnak tekinti, saját hibáiból tanul, képes tanácsot kérni és másokat
meghallgatni.
Önállóan végzi a problémák végig gondolását és a rendelkezésre álló adatok objektív értékelését,
elemzését.
A szakterületéhez kapcsolódóan megfelelő áttekintő-, rendszerező-, valamint rendszerszemléletű
képességgel rendelkezik.
Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):
Knowledge:
With completing the course, the students will have sufficient knowledge of military, law
enforcement, public administration, national security work, social theory and state science
researches.
In general, they know the basic knowledge of the public service - in their own, and different
professional rules too.
His overall knowledge is expected to be broadened, so that he will be able to understand the
complicated connections between different phenomena.
Capabilities:
They will improve skills in critical thinking, acceptance, loyalty and sense of responsibility, a
system-wide perspective and holistic approach.
They will be able to use the learned thougts as part of their practical knowledge.
They will be able to interpret complex issues, notice correlations and draw conclusions.
Attitude:
After completing the course, students’ world view becomes more well-defined.
They will boast a set of values closely associated with public service and will become open to the
field as a whole.
They are characterized by open and critical thinking, public service commitment, ambition and
curiosity.
Their interest in developing their own profession increases and they are willing to learn and
acknowledge innovations in their fields.
Autonomy and responsibility:
They can value their vocation and see the need and importance of individual contribution in the
society.
Consider their own work a constant learning act, learns from their own mistakes, able to aks for
advice and listens to others.
They are able to think about problems independently and they can study information in an
objective way.
They have a systematic and systemic overview ability in relation to their field.
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Előtanulmányi követelmények: nincsenek
A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum
(magyarul, angolul - English):
A Szabadegyetem előadásainak témái szerteágazóak, szemeszterenként változóak, az alábbi főbb
témakörökből választva (The lecture topics of the „Ludovika” - University Open Courses are
varied by semester, choosing from the following main topics):
12.1. Hadtudományi kutatások eredményeinek bemutatása, hivatásrendi ismeretek nyújtása.
(Presentation of the results of military researches, expound professional rules for army
officers.)
12.2. Rendészettudományi kutatások eredményeinek bemutatása, hivatásrendi ismeretek nyújtása.
(Presentation of the results of law enforcement researches, expound professional rules for
police officers. )

12.3. Közigazgatás-tudományi kutatások eredményeinek a bemutatása. (Presentation of the
results of public administration researches.)
12.4. Nemzetbiztonsági munka sajátosságainak bemutatása. (Presentation of the specialities of
national security work.)
12.5. Állam- és társadalomelméleti-, államtudományi kutatások eredményeinek a bemutatása.
(Presentation of the results of state, social theory and political science researches.)
12.6. A Ludovika Szabadegyetemen az intézmény hallgatói, oktatói, kutatói és külsős
szakemberek személyesen is találkozhatnak és közvetlenül megoszthatják legújabb kutatási
eredményeiket (With the help of „Ludovika” - University Open Courses students,
professors, researchers of the university and the outsider experts can meet personally and
share their latest research results directly.)
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: minden
félévben felvehető
A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás
pótlásának lehetősége:
A tantárgy teljesítéséhez a hallgató köteles az előadások legalább 60%-án részt venni. A
hallgatónak a hiányzások pótlására nincs lehetősége. Amennyiben a hallgató az elfogadható
hiányzások mértékét túllépi, az aláírást meg kell tagadni.
Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:
A hallgató a foglalkozások végén teszt kitöltésével igazolja a részvételét és számot ad az előadás
releváns tudásanyagából. A tesztek során megszerzett pontszámok képezik a félévközi jegy alapját.
A tantárgy teljesítéséhez szükséges aláírás akkor adható meg, ha a hallgató legalább az előadások
60%-án megjelent.
Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:
16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:
A hallgató számára az aláírás akkor adható meg, ha az előadások 60%-án megjelent.
16.2. Az értékelés: Évközi értékelés
A hallgatók a foglalkozások végén egy feleletválasztós teszt kitöltésével adnak számot az előadás
releváns tudásanyagából. A tesztek során megszerzett pontszámok képezik a félévközi jegy alapját.
A tantárgy teljesítésének minimum követelménye az elérhető pontok 60%-ának megszerzése. Az
értékelés ponthatárai a következők: elégtelen 60%-ig, elégséges 70%-ig, közepes 80%-ig, jó 90%ig, jeles 91%-tól.
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16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:
A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás és a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.

Irodalomjegyzék:
17.1.

Kötelező irodalom:

A Szabadegyetem jellegéből fakadóan előre nem meghatározható a kötelező irodalom.
A tantárgy elsődleges szakirodalmát az előadásokon elhangzott ismeretanyag képezi. További
irodalmat képezhetnek az előadások prezentációi, az előadásokról készített videóanyagok,
amelyek a lehetőségek függvényében a rendelkezésre álló elektronikus felületre feltöltésre
kerülnek.
17.2.

Ajánlott irodalom:

A Szabadegyetem jellegéből fakadóan előre nem meghatározható az ajánlott irodalom.
A tantárgy elsődleges szakirodalmát az előadásokon elhangzott ismeretanyag képezi. További
irodalmat képezhetnek az előadások prezentációi, az előadásokról készített videóanyagok,
amelyek a lehetőségek függvényében a rendelkezésre álló elektronikus felületre feltöltésre
kerülnek.
Budapest, 2020. január 31.
Dr. Csikány Tamás ezredes sk.
tudományos rektorhelyettes

