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A kurzus leírása
A tantárgy célja a politika mibenlétére és mőködésére való rákérdezés, a politika különbözı
fogalmain és az életvilág egyéb más területeihez – gazdasághoz, társadalomhoz, kultúrához, való viszonyában. Különösen nagy hangsúlyt kapnak a demokratikus intézményrendszer elemei és mőködésének elvei, valamint azok defektusai, illetve az azokat veszélyeztetı jelenségek. A kurzus ezen túl rövid áttekintést nyújt a legfontosabb politikai ideológiákról és eszmeáramlatokról, valamint a nemzetközi politika szereplıirıl és legjellemzıbb konfliktusairól. Az
elıadás kiemelten foglalkozik a magyar politikai rendszer mőködésének megismertetésével és
a legfontosabb politikai alapfogalmak elsajátításával.
Kompenetciák és követelmények
A kurzus kiemelt célja a demokratikus és cselekvı állampolgári magatartásformák megismertetése és a hozzátartozó kompetenciák fejlesztése.
A tantárgy során elsajátítandó alapfogalmak: a politika fogalmai és területei, állam, politikai
rendszer, párt, politikai kultúra, politikai szocializáció, érdek, szimbolikus politika, hatalom,
uralom, legitimáció, demokrácia, diktatúra, civil társadalom, perszonalizáció, mediatizálódás,
liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, nacionalizmus, nemzetközi szervezetek, „új”
háború, nemzetközi konfliktusok
Témakörök
1. Mi a politika? A politika fogalma és tárgya
2. A politikai rendszer fogalma
3. Alapfogalmak: állam, hatalom, uralom, legitimitás, konfliktus, konszenzus
4. A politikai intézmények és a hatalommegosztás
5. Az alkotmány és az emberi jogok
6. Pártok és választások
7. Demokrácia és diktatúra
8. Politikai eszmeáramlatok és ideológiák
9. Politikai kultúra és szocializáció
10. Média és demokrácia
11. A magyar politikai rendszer I.
12. A magyar politikai rendszer II.
13. A világpolitika és szereplıi
14. A nemzetközi konfliktusok új formái
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