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I. A belpolitika története
1. A konszenzus évtizede: az „50-es évek” (1945-1961)
Charles Sellers – Henry May – Neil R. McMillen: Az Egyesült Államok története. (Maecenas, Bp. 1995.) 360-365. o., 
Carl N. Degler: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét? (Európa, Bp. 1993.) 
Andor László: Amerika évszázada. (Aula, Bp. 2002.) 174-178. o.
Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei. (Maecenas, Bp. 1998.) 254-267. o.
Paul Aron: Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben. (Palamart, Bp. 2001.) 188-194. o.
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980. Szerk. Bődy Pál – Urbán Aladár. (Dialóg campus, Budapest – Pécs, 2001.) 428-430. o.
Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története 1914-1991 (Kossuth, Bp. 2008.) 81-84. o., 99-104. o., 

2. A konfliktusok évtizede: a „60-as évek” (1961-1974)
Sellers – May – McMillen: i.m. 366-368. o., 373-403. o. 
Andor László: i.m. 178-187. o., 217-230. o.
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 122-127. o., 136-138. o., 153-155. o.
Hahner Péter: i.m. 268-291. o.
Paul Aron: i.m. 195-204. o., 212-234. o.
Hugh Brogan: Kennedy. (Akadémiai, Bp. 1997.) 11-161. o., 200-233. o., 266-292. o.
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez i. m. 431-459. o., 

3. Konzervatív fordulat: az „1970-80-as évek” (1974-1989)
Sellers – May – McMillen: i.m. 403-418. o., 424-429. o.
Hahner Péter: i.m. 292-310. o.
Andor László: i.m. 252-261. o.
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 155-163. o., 168-172. o.
Paul Aron: i.m. 235-243. o.
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez i. m. 460-469. o.,
II. Gazdaságtörténet

4. A prosperitás évtizedei (1945-1973)
Sellers – May – McMillen: i. m. 354-356. o., 
Andor László: i.m. 197-206. o., 
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 84-88. o. 

5. Válságos évtizedek (1973-1989)
Sellers – May – McMillen: i. m. 413-418. o.
Andor László: i.m. 230-252. o.

III. Társadalomtörténet

6. A bőség társadalmának ellentmondásai (1945-1973)
Sellers – May – McMillen: i.m. 356-360. o. 
Carl N. Degler: i.m. 447-454. o.
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 84-88. o., 104-108. o., 127-134. o.

7. A “politikailag korrekt” társadalom felé?
Sellers – May – McMillen: i. m. 413-418. o.
Andor László: i.m. 287-293. o. 

IV. Az Egyesült Államok külpolitikája

8. Az Egyesült Államok és a hidegháború (1945-1962)
Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története. (Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 2000.) 228-259. o., 269-275. o., 282-286. o., 289-294. o., 301-306. o., 325-330. o., 339-342. o., 345-350. o., 366-371. o., 383-391. o. 
Henry Kissinger: Diplomácia. (Panem.Grafo, Bp. 1998.) 407-558. o., 615-638. o.
Henry Kissinger: Világrend (Antall József Tudásközpont, Bp. 2014.) 287-302. o.
Andor László: i.m. 155-174. o.
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 74-81. o., 90-99. o., 110-113. o.
Sellers – May – McMillen: i. m. 336-352. o.
Carl N. Degler: i.m. 492-509. o.
Paul Aron: i.m. 180-187. o.
Láng Imre: Truman nézetei az amerikai külpolitika néhány alapkérdéséről. Világtörténet, 1995. tavasz-nyár, 50-57. o.
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez i. m. 411-427. o.

9. Az Egyesült Államok, a „békés egymás mellett élés” és az enyhülés (1961-1975)
Magyarics Tamás: i.m. 259-268. o., 275-277. o., 286-288. o., 295-298. o., 306-324. o., 330-336. o., 342-343. o., 350-356. o., 371-376. o., 391-410. o. 
Andor László: i.m. 206-230. o.
Henry Kissinger: i. m. 2014. 302-315. o.
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 113-122. o.,139-153. o.
Henry Kissinger: i.m. 559-614. o., 639-761. o.
Sellers –May – McMillen: 368-373. o., 
Paul Aron: i.m. 205-211. o.
Hugh Brogan: i.m. 162-199. o., 234-265. o., 
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez i. m. 470-472. o.

10. Az Egyesült Államok és „kis hidegháború” (1975-1989)
Magyarics Tamás: i.m. 277-281. o., 288-289. o., 298-300. o., 336-339. o., 343-344. o., 356-365. o., 376-382. o., 411-423. o.
Henry Kissinger: i.m. 762-804. o.
Henry Kissinger: i. m. 2014. 315-321. o.
Magyarics Tamás: i. m. 2008. 163-168. o., 172-178. o.
Sellers –May – McMillen: i.m. 418-424. o., 429-434. o.
Andor László: i.m. 261-275. o. 
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez i. m. 473-475. o.







Tantárgyi követelmények
Az Amerikai Egyesült Államok története a polgárháború befejeződésétől az első világháborúig
 (Egyetemes történeti szeminárium)

Oktató: Dr. Lévai Csaba, egy. docens
Elérhetőségei: Főépület, III. em. 321-es szoba
Fogadóóra: Szerda: 9.00-10.00, Csütörtök: 13.00-14.00
E-amil: csabalevai@freemail.hu

A szeminárium alapvető célja, hogy a résztvevőkben tudatosodjanak azok a legfőbb történeti kérdések és problémák, amelyek az Amerikai Egyesült Államok korabeli történetével kapcsolatban felvethetők.

A szemináriumon résztvevő hallgatóknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
A foglalkozásokon való részvétel
A szemináriumi vitákon, megbeszéléseken mutatott aktivitás, illetve az azokhoz való érdemi hozzájárulás a féléves hallgatói teljesítmény értékelésének egyik összetevője. A foglalkozásokon való részvételre a DE, BTK Tanulmányi és vizsgaszabályzata aklábbi pontjai vonatkoznak „a szemináriumokon/gyakorlati foglalkozásokon való részvétel – a tantárgyi követelményrendszer előírásaitól függően – kötelező… A gyakorlatokon, szemináriumokon való részvételt a gyakorlat-/ szemináriumvezető ellenőrzi. Háromnál több hiányzás esetén (igazolt, igazolatlan együttesen) a félév végi osztályzat megtagadható”. 
A félévközi jegy megszerzésének módja és feltételei
1. A téma vita-szerű feldolgozása, megbeszélése
Minden szemináriumon meghatározott, a hallgatóság számára ismert kérdéssor megvitatására kerül sor, beszélgetés, vita formájában, a szemináriumot vezető tanár orientációjával. Ezekre, a megadott irodalomjegyzék alapján kell a résztvevőknek felkészülniük. 
2. Szemináriumi dolgozat elkészítése
A feldolgozásra kerülő tizenkét témából minden résztvevő hallgató egyet választ ki, amelyet szemináriumi dolgozat formájában dolgoz fel. A dolgozatottal kapcsolatos követelmények a következők:


	A szemináriumi dolgozat elkészítése kettős célt szolgál: 
	egyrészt a hallgató tárgyi tudásának elmélyítését egy adott részterületen, 

másrészt felkészülési lehetőséget biztosít a szakdolgozat elkészítésének gyakorlásához. Ezért, a dolgozatot szövegszerkesztett formában (kinyomtatva, merevlemezen vagy e-mailen), hivatkozásokkal és irodalomjegyzékkel ellátva kell eljuttatni a szemináriumot vezető oktatóhoz, az utolsó előtti oktatási hét végéig (2007. május 11.). Ez azt jelenti, hogy a szemináriumi dolgozatot nem kell felolvasni vagy előadni az adott témát feldolgozó szemináriumon. Így, a hallgatóság a dolgozat elkészítésekor hasznosíthatja a szemináriumon az adott témával kapcsolatban elhangzott észrevételeket, megjegyzéseket. A félév végén történő leadás lehetővé teszi azt is, hogy a hallgatóság több időt tudjon a dolgozat elkészítésére, illetve az oktatóval történő konzultációra fordítani. 
	A szemináriumi dolgozatnak – a jegyzetek és az irodalomjegyzék nélkül – legalább 2000 szóból kell állnia, vagyis 6-8 oldalasnak kell lennie, oldalanként 250-300 szóval számolva. A dolgozat ennél hosszabb lehet, rövidebb azonban nem. 

A félévközi ellenőrzések követelményei
A szemináriumon résztvevő hallgatóknak két zárthelyi dolgozatot kell megírnia, egyet a félév közepén (7-8. oktatási hét), egyet pedig a félév végén (14. oktatási hét). Az első dolgozatban – értelemszerűen – az addig megtárgyalt, a második dolgozatban pedig az első dolgozat után átvett anyagra vonatkozó kérdések és feladatok szerepelnek. A dolgozatokban a hallgatóság tárgyi tudását mérő feladatok mellett olyan kérdések és feladatok is szerepelnek, amelyek azt vizsgálják, hogy a megszerzett tárgyi tudást mennyire tudják hasznosítani egy-egy történeti probléma elemzése vagy bemutatása során. A kérdések között jelentős súllyal szerepelnek forráselemző feladatok. 


Az érdemjegy kialakításának módja
A félév végi érdemjegy kialakítása az alábbi szempontrendszer alapján történik:
Szemináriumi dolgozat: 40%
Két zárthelyi dolgozat: 20+20=40%
Órai aktivitás 20%
Az érdemjegy kialakítására a fenti három szempont értékelésével az alábbi arányoknak megfelelően kerül sor:
	Jeles: 90-100%

Jó: 80-89%
Közepes 70-79%
Elégséges 60-69%
Elégtelen 0-59%




























