
1. A képzési program adatai
1 . 1 Felsőoktatási intézmény Babeq-Bolyai Tudományegyetem
I.2Kar Történelem és Filozófia
L3Intézeí Magyar Filozófiai Intézet
1"4 Szakterület Politikatudomány
1.5 Képzési szint Alapképzés
1.6 Szak / Képesítés Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

A TANTÁRGY ADATLAPJA

4. Előfeltételek (ha vannak)

4.1 Tantervi a

4.2 Kompetenciabeli o

5" Feltételek (ha vannak)

5.1 Azelőadás
lebonyolításának feltételei

c Az előadások 70%-án kötelező arészvétel, azaz a 14 előadásból
minimum 9-en a hallgatónak kötelező jelen lennie

5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

o A szemináriumi részvétel kötelező. Az elmaradt szemináriumokat be
lehet pótolni,

2. Atantárgy adatai
2.1 Atantárgy neve Modem politikai ideológiák
2"2 Az előadásért felelős tanár neve Dr, Demeter Márton Attila egyetemi docens
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Demeter Márton Attila egyetemi docens
2.4 Tanulmányi év | 2 |2.5 Félév| 3 |2.6. Ertékelés módja I vizsga |z,l tanargy típÚsaISZT

3" Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység feléves őraszáma)
3.1 Heti őraszám l : melyből: 3.2 előadá: 2 l 3.3 szeminárium/labor 1

3.4 Tantervben szerepló össz-óraszárrr) +Z melyből: 3.5 előadár 28 | 3.6 szerninarium/labor t4,..

A tanulmányi idő elosztása: ora
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 8

Könyvtárban, elektronikus adatbéaisokban vagy terepen való további tájékoződás 10
Szemináriumok / laborok,házi feladatok, portfoliók, referátumok, esszék kidolgozása 10

Egyéni készségfej lesztés (tutorálás) 14

Vizsgák 4
Más tevékenységek:

,28 konv,
3.8 A félév össz-óruszáma 42 flz./98 konv.
sl9 Kr 4



mző kompetenciák

7. Atantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

6. Elsaiátítandó le cl
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7.2 A tantárgy sajátos
celKltuzesel

szinteken való alkalmazása

CT3 A izakképzésnek a rnunkaerőpiacba való beilleszkedés;,:illetve annak élvárá§afuz
való alkalmazko,dás által indokolt sztikiegléiének az objektív értéketése

V,I Atantárgy áItalanos
célkitűzése

a

A tantargy fo célja, hogy a hallgatókat megismertesse a jelenkori
politikai ideológiákkal. a fontosabb 20. századi politikai

, eszmeáiamlatok (liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus stb,), s

ezek főbb politikai toposzainak, kategóriáinak az elemzése révén. Az
e gyés' eszmearamlalok bernutatá§ában a'kronoló giai, sorrendét követi,
kiindulópontként a XIX. század végének főbb szellemi mozgalmait

a 'á,



8. A tantárgy tartal man
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megiegyzések
A
A

19. század végének uralkodó politikai rnozgalmai I.:
liberalizmus, szocializmus. szociáldemokrácia

Előadás,
szövegelemzés

A 19, század végének uralkodó politikai mozgalmai
lI.: A nacionalizmus és a nemzetiségi kérdés

Előadás,
szövegelemzés

Demokrácia és tÖtalitaíizmüs; A,szociali zryus l iberális
bírálata; A liberális, demokrácia totálitárius bírálata

Előadás, vetítés

2a . szazadi dernokrácia- e lrnéletek Előadás
A ,jóléti állam" (welfare stat§) eszméje; Az új
szociáldemokrácia és az egalitarius liberalizmus

Előadás

A szabadság eszméje Előadás, problémák
elemzése. vita

A jogok'eszméje 
,,

Előadás, problémak
elemzése, vita

A neokonzervátivizmus, Előadás
kommunitarizmus, multikulturalizmus Előadás, vetítés, vita
Az ,,új .iársadálrni, mbzgalmak" és az
,,identitáspol itikák" : a feminizmus

Előadás, problémák
elemzése, vita

Etnopolitika: A nemzeti kisebtségék problémája a
i elenkori politikai fi lozóírábarr

Előadás, problémák
elemzése, vita

A neorepUblikaq,izmui,, . Előadás
A nemzeállam és a demokrácia a globalizáció
korában

Előadás, vita

Az eruópai egyesülés filozófiája Előadás

ts 9i 11=: :,.':::,::.-:=

Friedrich auguit von Hayek: Út a szolgaságh oz, Közgazaáiagi és Jogi Könyvkiadó, Budapest, l 99l ,

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa Kiadó, Budapest, 1992.
Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma, in: Uő.: Négy esszé a szabadságról, Európa Kiadó, Budapest, l990,

Michaei,Oakeshottl Pplitikai:rácionaliimus, Úi Mandátum Kiadó, Budapest, 2001.
Robert A. Dahl: Fonadalom utan? Osiris - Readers Intemationa1, Búdapest, 1995.
John Rawls,, Azígazságosság elmélete, Osiris Kiadó. Budapest 1997.
Anthony Giddens::The Third ü/ay, Polity Press, Cambridge,20a2. :

Maurizio Viroli: Republicanism, Hill and Wang, New York, 2002,
Ernst Gellner: Nations and Nationalisms, Basil Blackwell, Oxford, l983.
Will Kymlicka: Liberalism, Community and Culture. Clarendon Press, Oxford, 1989,
Phareffi ,,Bhikú :,,,Réthinkine Multicultüiali§m, Pál grave, Néw York, 20 0 5 .

8,2,Szeminárium,7=T*aboi Didaktikai módszerek Megiegyzések
A 19, siéúaővé§ének uralkodó poliükai mozgalmai I.:
A liberalizmus, szocializmus, szociáldemokrácia

Szövegelemzés

A 19. szézad végének uralkodó politikai mozgalmai
lI.: A nacionalizmus és a nemzetiséei kérdés

Referátum készítése

Demokrácia és totalitarizmus; A szocializmus liberális
Lí-Ál^+^, 

^ 
l:L^*Ál:-,{^*^l,_Á^:^ +^+^li+Á-i,,_ L'.-Al ^+^

Vetítés, vita



Szövegelemzés
1}.l, Szövegelemzés

Esettanulmány
készítése
Esettanulmány
készítése

A neokonrervativizmus Szövegelemzés
Esettanulmány
készítése

oZgálmák'' , 
'és ', az

..identitáspolitikák": a feminizmus
Vita

Einop6itlBalE nemieti kiiebt§égek prob}émájá a

ielenkori polidtai íilo2óíiában , ., ,,:],
Vita

A neorepublikanizmus Szövegelemzés
a globalizació Szövegelemzés, víta

++"eul*Pa'#s*é$té Esettanulmány
készítése, vita

Könyvészet l

ilŰ §Úrt Mitt;' Fejezetek a szocializmusiól],l] in:' Ludassy Máiia (§zerk,): Az'angolsáász liberalizmus 
I

klasszikusai. Atlantisi Könyvkiadó. Budapest,1992" I. kötet, 153-210. 
l

Eötvös Jór.ir,,Á olrorati*é§i kerdés,,'in: Uö,: Reform és hazafiság I11., Magyar Helikonl BudaPest, 1978, 
l

Car1 §c6itt: Á rartáúe*d*"s,asá tomegaemo,naóiá eilentete, in: Uö].: A rojiti|ai, galma. Yalo§::ot 
l

politika_ és álldeheteii tanulmánvoki oiiris.t<iadó . pallt§]]tió * Attiaktgr, BTlaeéll1 200211191:203j 
l

Mióhaet Wal2er: plüraiiim:,,A'pötitical perspective, in: Wln rymlicka (ed.): 'The Rights of MinoritV 
I

Cultures. Oxford University Press, Oxford, 1995, 139-154, 
i

ö;.[ir;. Sür#,-Á';;;6íá"{á óa "' Í;önporeá;ág k*t, iioau; hágy,omanyá, , iil: Világo§§á§, tsudapest, 
.|

1gg5l10. 21-40. l

i.rr.r. rolakowski: Emberi jogok? Mi vegr9? in: Kritika, 200412. 
l A^F 1 l l

R.oger §öruton|,Mi1;;rr;#"fi#dt i,i'úő,:Mi,á tonié*áiini*ü*n'ó§iii, Kiadó, Budapest, rri, r r- 
|

Charles Taylor: Az elismerés politikája, in: Feischmidt Margit (szerk.): Multiku]turalizmus, Osiris Kiadó - 
|

Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997,124-152. 
l

RoB.er Scruton: Kommunitarius álmok,in Szítzadvég" 2005/3 5,149-162 
l

l náitui Etzioni: Igen, közösség. De kié? in: Századvég.2005/35. 163-170. 
l

l Ros., Scruton: Yá|asz, in: Századvég,2005l35,17|-l78, 
I

l il§iffi;§#;"n;hdffi Ór8up nirr.rence: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, in: 
I

l Ethics, vol. 99, no.2,251-274, 
^ ^ ^ _ ,^ _ l

l "H;lu.n 
Óiil;; ;;;;yZ",'az áLlamés az etnikai közösségek a politikai elméletb.n. in' Kellék, 2005126,

l g-lz.
l K;;. péter: A liberális szemlélet republikánus kiigazítása, in: Világosság .199612,40-45.. 

_
l Michael J., Sarrdel:, 4, prócedurális-kdztarsaság ós a ,,tehermentes" én, in: Huorans$ Ferenó (sZeik.):

l uod.* politikai filozőia,Osiris Kiadó - Láüatatlan Kollégium, BudaPest, l998, 16I,173.

I 
ruri.r.,r.r'Úann: Megállította-e a globa|izáció a nemzetállam emelkedését? in: MagYar Kisebbség,200212.

I rlo-tot
l t;ri.h K, PreuB: Veszít-e hatalmából azállam. in: Kellék, 2006129,71-80.

l iur-..'iiáu.*".r,-*clil;;ii;d#sJ.t' u'a.*br.rutit", jogállamban, in: Feiscmi* nnal§iirsi$:
I uu"ttit utruralizmus. Osiris Kiadó - Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997. 156-172.

g. Azepisztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesÜletek és a szakterÜlet rePrezentatív

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával,

Z0 . s;zéaadi de mokrácia- e lméletek



A tantárgy elsősorban eligazítást nyújt a modern politikai eszmerendszerek terén, ezt az
ismeretállományt a hallgató szerkesztőként, lapíróként, politikai elemzőként vagy a politikai
tevőleges múvelőjeként kiválóan tudja majd használni; de ugyanez az ísmertállomány aá is lehetővé
teszi, hogy a civil szféra valamilyen intézményének alkalmazottjaként eligazodjon a napi politika
eseményeiben
Másodsorban a politikai élet problémái iranti fogékonyságot fejleszti, s azt a kópességet, hogy a

politikai alapvető problémáit, egyszeíTe, több szempontból is meg tudjuk vizsgálni, ami a hallgató
empatikus készségeit is fejleszti, azt a képességét, hogy adott esetben bele tudjon helyezkedni mások
helyzetébe, s hogy megértse a szempontjaikat; ert a képességét megint csak kiválóan tudja
katnatoúatni akár a civil szféra alkalmazottjaként, akár |apszerkesztőként, lapíróként

Harmadrészt a politikai problémak fogalmi elemzésének képességét, a hallgató vitakészségét is
fejleszti, ami bármilyen munkaterületen, ami a fogalmi elemzés képességét vagy kreatív gondolkodást

kív án. ki v ál ó an kamato ztatható

Értékelés

kitöltés dátuma

2018. szeptember 17.

Az íníézeti j őv áhagy ás dátuma

2018. szeptember 20.

Előadás felelőse

Demeter Márton Attila

szeminarium felelőse

Demeter Márton Attila

}r.J.. lr,l*,

Intézetigazgatő
i

Dr. Nagy nO/..t Miklós adjunktus

//r,iL1

}*.J*. r{nl*'

Tevékenység típusa 10, 1 Ertékelési kritériumok 1 0.2 Ertékelési módszerek 10.3 Aranya a végső
iesvben

10.4 Előadás Az előadá§on átadort
ismeretanyag elsaj átítása.
ennek megfelelő
alkalmazása és használata

Az ellen&zé s fo lyamato san
történik a félév során a
vitákba való bekapcsolódás
révén, valamint a félévi
zárővizssán

20%

A politikai gondolkodás
fogalomkészletének,
szempontrendszerének
kellő elsajátítása és

alka|mazása

Félév végi, szóbeli
zárővizsga

50%

10.5 Szeminárium l Labor A sztiVÖéok',értelrnezé §b en
való aktív részvétel

Szöveg, referátum
bemutatása, szövegek
értelmezésében való aktív
részvéte1

20%

Az ellenőr zé s folyamato san
történik végig a félév során,
a vitákban való állandó,
aktív részvétel révén

I0%

1 0.6 A teliesitmény minimumkövetelményei
o Az előadásokon 70%-os, a szemináriumokon 100%-os részvétel

Minimum egy szemináriumi referátum készítése a félév folyamán
A vitákban. vetítések mesbeszélésében való aktív részvétel

a

a


