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7. Atantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

7. l A tantár,gt. általilnos
cólkitiizósc

o Az, Errrópai/közösségi politikák tantárgy cólja rrregisrlcrtetrii ,t

hallgatókkal a XX. század rnásodik 1iie és a .jelen százaclcl(j e Llr,ópai

itltézn'étr1,,renclszcrónek kiaiakulását, célretrdszerót. a tiirgl.alt
intézmények specitikr,rs lratásköreit és strr-rlttúrii ját. tor,ábbá
megismerni és elmélyiteni az Eu közösségi politikáirrak ('policics')
í]agyal, roruán és angol-íiancia-nórnet r-rl,ell,ű jngi
szaktcnninológiáját, társadalrni-gazdasági-pónziigvi elől-cltétc lcit ós
hatásait, a közös kiil és biztonságpolitil<a diplonláciai viIirgpcllitikai
és r,,ilággazclasági, kontextusát,

r .Ielen tantárgy által legfontosabb céltrlrl< megisllrct,tctni a 1rallgatókkiri a
XX. század nTásodik 1'ele, valanrilrt LIz ezredlbrdr,rló eurtipai
intézmérTyrendszerénck kialakLrlását. célrenclszcrót. a liirgvalt
irrtézrtlények specifikr-rs 1Tatásköreit ós struktúrráját, a ptllitiliirk
(policies) döntóshozatali renclszerét í'elvázoini. tclvábbá cimólt,íteni az
[iurópai horizontális és l,ertikális politikál<. sz,akpolitiliál< isrrTcretét.

o Céitrnk olyan ismeretek az, EIJ terrninológia elsajátítása" r,alatl-titl1

olyan készségek gyakorlása, amell,eket hallgatóink gyakorlatban
aikaimazr' i tr_rdnak szakmai gilakorlatuk" áilásirrter.júk,
nrunkavállalás uli ide.j én.



].2 A tantlrrg1, sir.játos

célkitűzósei

A tantrí tartal

o A l<urzus ós szctnináriunl sortin a hallgatók a l,ezetőtanár irllnl,ítírsirl,al
nregtárgy,aljált a7- Flurrópai tJni(l gazclirsági-llénz|igl,i
it-ttéztt-tónyt,er-idszerét és politikáit, valanriI-tt a27 tagállanl és sztlt-tlszócl
állarnok hatásköróbctl maradó (pl. adópolitil<a) gazdaság-. ctrergi;t"
pérrziig,vi politilráit és ezck lratásait a rógitikra" társadalomra. Lt

politilták ökoncirrriai, szociális,.iólóti és környezetvéclelmi hatirsait.

I(iilön figyelnlet 1ordítunk a dörltóslrozás 1'olyirnlatárrak ós l<Lilönböző

szintieinek elenrzésére. I-iangsúlyt lrap a7, llLrr(lpai t jniit

intózrnényeinek. az intcgráció mélyitése kapcsárr napircndre kcriilt,
folyamatban lél,ő reform.iának elen-rzése" r,,alarnint az I1iJ bővitós
crcdmónyezte vita az intézmérryeket órintő relornlolt irányáról,
nrénékóről, Az európai intózményrendszert tágan értclI-ncz(j 1rurzus és

szemináriumok, az Ettrópai Unió ilttt{zn-rénvci mellet1, liclló harlgsúlvt
lbktet az olyan etrrópai szervczetek ós intézmérlyck - t-niri1 az flLrrópa

Tanács, a Nyugat-lJr,rrópai Unió (WF.LI), az Ilurrópai Biztonsalgi ós

tigytittműrködési Szcrvezet és rnás etrrópai ós ncmzetközi intóznlónr cl,
, hatásköre, specitikr-rs célrendszere. strr-rktúráia és a többi e Lrroatlirnti

intézrnényeklie1 valti kapcsolatrendszere elcmzésére.

A szernináriunrokotr az, í:,lJ angol nyelv[i szaklcrrninológiá.iát fbgitrli
gyakorolni. szakszövegek, szijveggyűritcrnények. lronlapolr, Ili,]-s

projektek, páiyázatok börlgészésével. problénrák nlcgvitatásár,a]. rt

hallgatók által bcszélt nyelvek egyikén (angol. trómel. íiatlcia. |Tllt!)_\ ilI.

román). Célul ttizzük ki az llr,rrópai Uniós szakterlrlit-toiógia tllap.rat,és

tingoi nyelvii elsajátítását. használatá1. Lehetőség l,atr olr,an készségc-li

lejlesztése, gyakorlása, amelyeket hallgatóirrk aIkalnrazni tLrclr"rak

szakmai g_v-akorl at uk. ál l ás interj úk, m unkal,áli alásr-rk ide.j én.

. L.rrglish/I]'rcrrch or Gerr-nan senlinary, availablc tbr
F,RASMUS/CL]F]P(]S or otlrcr internatiotlal/I-.uropcirrl
}vlobilitv/cr studerrts,

míl
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Mcgie gvzósclt

1. ÁZ t-:t-lRoPAI LIj\Io A
V|LÁGP0I.I7,II(ÁBAN És
VILÁGGAZDllSÁGBAN

Lllőadás. szcmléltetós"
nlcgbeszólós.

2. AZ i]L] KOZOS KLJL-" BIZTONSAG ES
V}1.I) tl LtjN4 pO LI 1 IK ÁlA.

Ill(iaclás" szern léltetós"
rr.e gbeszélés

J. I{ÓZÓS KIiRI.:SKI:DIrLI"iMPqLITIKA,
u,írupourrr,,t

1llőaclás. szcrn lóltctés.
nlcgbcszólós

4. VI!RSIiNYP0I.IT,II{A, VAI.LÁLAT,I
l>0 L I T I I{,1, I PA R Po L IT I I{Á

Dlőaclás. szem 1óltctés.
mcgbcszólés



5. Kit7_1 7,1,rtt.K .\/ ln ít t t )/.,1.\A,

KöZ B LSZ E tlz É,v p O LII,I Kl
l] lőaclils" szerll lóltctés"
rlcgbesz.élés

6. REGIONALIS PqLITIKA l,,l őaclás, szeml óltetcs.
n]e gbcszc(]és

7. IrOGL,,1LI(0ZT,,1TAS- E§, SZOCIALIS
POLITIItÁ, F-oGYÁSZ:I,Óvr-ott,ut
POLI,rIIG

l l l óadás. szcr-rrléltctés.
nrcgbeszólés

8. MOh\rETÁRIS POLITIKA, PE]YZI]GYI
Po I.I T I I{Á, A DÓP}LI TII{Á

Illőaclrrs. szern [ól tctés.
rlregbeszólés

9. AGRAR- /ali VIDEKFEJLESZTESI
POLI7'IKll

}:,lőaclás. szcrn léltetós.
lncgbeszélés

l 0. KOZ I. E I{ L D ES POI-I TI I(A,
I() R I,1 y E Z E T L/É D E L M I I>o LI T I KA

Illőadás. szerl léltetés.
nlcgbcszélés

11. E|{ERGIAPOLITII{A l,.lőadlrs. szcn-rléltctés.
rlrcgbeszélós.

I2. I{tILTL|RAI"IS PoLITIKA (TAVKOZLI:S,
/lt]DIÓv,IZrLÁtls)

]]1őadás. szem lóltetés.
rnegbeszólés

I 3. I{U TATAS I, SZAKI{EPZESI POLI TIKA
14.A SZÁB,IDSAG, A BIZTON,^S/G ES .IoG

rÉ:nsÉ:r;r Az L:L:RóryAI I]^tIóBAN
ltibliogrlilil

l . I3lockmarrs. Stevetr - Lazowsky. Aclam: The Europettn Union und it,s neighbors,.I Iága, 2006.

2. I,,m,ripai kt;z.iog é,s politika, szerk. Kencle'l'anlás- Szúics Tamás, Osiris- Száz,advégKiacló, }3udapest.

2005. (BRT'E 1-örtónelcnr Kar Könyvtára - Napoca u. ] ]. KEK. jakabll-v)

3, Gazdag Ilerenc: Eur(lpai integrációs intézmények. Osiris Kiadó. I}udapest, 1999. (I(özponti
|]gyctcmi l(öllr r tár, KEK 570069. KEK Eur, Tarr., .IEA)

4. IIorváth 7,oitán: Kózikönyv az }lrrrópai Urrióról. BLtdapest, }IVG, 2007.

5. Introcluction to European LJnion Law. Revezetés az EU jogrendszerébc. London, 1997.Bp,199c).

6. Kcncle 'I'anás- Szúlcs Tamás (szerk. ): Bel,ezeté,s, ,tz EU 1lolilikáiba. Compl,cx.. Buclapest. 2007.2009.

]. Kiss.I. Lászlti: A huszotlt)tök európtii. Budapest. 2005. Tlre Member States oí-the E,uropean Union.

8. Petersolr, .Iohtl Sackletorr, Michael: The Ins,íit.ttíions tl.f the European LJnion,. Oxlbrd IJnil,. Press.
Ox]brcl. 2006. KEK BLrr,. Tan. 339.92|PET.

9 \'iltczc Már,in: .l: L'I, guztltl.:úgptltitiktii.Ktllozsvlir. 2008.

l1.2 Szemináriumok Didaktiltai
módszere k

Megjegl,zések

l. AZ F:URoPAI LrNIo A VILAGPOLITIKABAN á]S
VILÁGGAZDAsÁcrlx

Az európui egJ,ség*eszme, űz európai integrrició története.
Németh Istvtitt: Eu.r(lpa-íervek: l300-1945 : visszapilluníús 0
,jövőbe. B utlupesí, 200 l.

kill ú,s ,s,:om,s,:éds,ti.q7llitikcti csctíarutlmtiny: IJlocknluts, ,Sleven

prob lernatizálás.
szenlóltetós. vita.
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-,- Lu:clll,,sk).,. ,4c{utlt: 'l'lla I|urclpean Union antl its, neighbor,s,. Htíga.
2006 pp 3-ó() 1-2 /blczcI

l óru íugrillttm. e,seííunulmriny: Románia az ELl-ban

]

2 A7_,I-,lj K()ZÖS rtjt,-, BIZTONSÁG Í]]S

V L.l DF, 1,1-, l\4 POL I,I,1 K ÁJ A.

Ililegrúc,iti-alnlélt,t tintcgt,úc,iti,: fitktlzctíclk, integráció,s lépcs,ő;

prefbrenciáli,s, t)l,ezeí, .s,zcúctclkeresket]elmi. tcirsulús, ycimunió, kt;zö,y

pi.ac, monatáris, és, ilttztlascígi unió, politikai konft;clercició, Balassa
kt11llt t l.

- kíil és,s,ztltllszédságpolitikai eseltttnulmány; Blockntan,s,
Sl.el,en l,uzo:l,.yk),, ,4clam; T'he Eurtlpean L,nion und its neighbors.
Hága, 20()6. p1,1. ő1-93., 3, .felezet. EU enlurgement; Membership
c o nd i t i o n s. A p1l l i e cl t, o ./ u lt.t r e ct nd p cl tent i a l n.te tll b e r S t a t e s,.

í óra íugtillum esettunulmriny: Az európui integrációs
Jb ly umu t, bőv ités i lt ul lúttto k.

lrrob lemat izlrllrs.

szetltló ltetels. vita.

j I{oZoS KERESKEDELEMPqLITIKA,
vÁl,tt,ot,tTIKA

kci:r),r,,r.;,gi 1 ru l i t i ktl L,.\ L, l l (l n u l l n Ú ny.

l óru ktil ós,,s:ztltllszédságpolitikai esellant,tlmány; Blockmans,
Slel,en Lazuu,sb,, ,,1clam; T'he European LInirln uncl its neighbors.
Ilitytl. 2()()ú. l. l<,ic, .(l l._I:A ttllttllt.ic,.s.

pp 95-1 "/ő. ,\l:tiic. Sv,ilzerlantl. 1 17-] 81. Micro-staíes,.

l óru tugríllam esettanulmún1,: BENELLIX. I{iss J.L: i. m.
h'éntefurs:,tig.

ProblerlatizáIás"
szernlóltetés. vita.

+. VERSEI,IYI,OLITIKA, VALLALATI POLITIKA,
IPARPOLITII(A

ki;zt; 
"s 

s, é gi p o l it i ka e,s et t an ul mány :

] rjru kíjl és .y:tltlts,:éJ,s,űgpolitikui esetíanulntány; [}lockmans,
.\'/t,t,.,ll / (/:í,}l,,\kl,. ,iltltll1l. Tht, I:ttropt,un LJnittn anrl it.s naighlrtlt,,s,

}lcígu, 200ó. trlic:t,O-s,l,aíe,\,. Anclorru, Monaco San Marino and the
I uIit,tln ('it.t.llp. l8) :l)1.

l órl tugít lIam esetíuttulttttitty: Olasxorsxrig, Francíuország.

problenlat iztilás.

szerlllóltetés. vita.

j KO z Li z], M t:: K szA BÁ t, }, () zÁ,jii" Éőiiii: §z, i iZt :§i --
t'()Lt-l tK,l

kl;zt;.s,: é gi p o l i t ika e.\ e t l űnuln lány :

l ,jr,t kt'tl tí,\ r,;rlll/l,ztí tlstigpolitikui c,sallttnulntán1,. l}ltlr,kntctns,

,Steyen - L,ctztltvs,ky, Adum: The l:,ttropean (Jn.ion and it,s neighbors.
Htigct, 200(l. p1l. 2()7-21ó. Ilotnctnict; 217-282.

l ilt,tt trt,qtilltlllI c,.xc,lltlt,lttlntún1,; Nug,-hritunnia. Kiss ,l,L., 2ó5-

ProbIcmatizálás.
szernléltetés. vita.

l]i



3l6. Dúnia. 3 ]'l' 3,/ó, lrország. 317-37 ].
6 RF:GIONAI.IS POLITIKA

ktlzO s s é gi p o l i t iku c,s, et tunulmány :

l rjra lujl é,l ,\,z()ltll:éd,s,cigpLiitikai esetícLn.ul.mány; Blockman,y,

,\lel;en Luzt,lty,s,bl, Aclum: 'l'he European (Jnion and its, neighbors,
Htigtl, 2()()6. pp. 2,Y_j-J l !, '|öriiktll,s:ag. We"ltern l}ulkuns. Albctnia,
LJtt.:nitt llt,t'_t,,gtll'itltt. ('t'tlttlitt. .\lttt,ctluniu, ,\t,rhitt, \ltlnlanr,yt,o.

I{osclvo) pp. 3l5-351.

] tirct lagálltttlt est,/tctnultlt(tny; Mediterrán bővités;
Sl unllolors:úg, l)oríttgdlia, (iörögország. Kiss. ,1l,. 371-402, ,/03-

467. "/68--/85

I]rob lerrratizáIás.

szcrnléltetós. vita.

: F-OGLALKOZTATAS- 1rs SZOCIALIS POLITIKA,
L,o G I ASZ L,ÓllÉ tl p t, M I P0 LI TI KA

kt;z t; s,s é.q i p o l i t i k u e,s a t l ul,t. u. l. m ú n1:.

l óru kiil- és sulmszédstígpolitikui eseítctttu.lmány: Blockmans,
Síeven Luzollsky,, Adum: The European Union űnd its
neighbors. Ildiia, 2006. Croatiu. 357- 390. Romania.
M ecl iíe r ru tt eun C o utt í ries. pll. 3 9 1 -4 3 2.

prob lerrratizá lás.

szcrn l é ltc-tcls. v ita.

,t, MONETAlIIS POLITIKA, PEI{ZLIGYI PoLITIKA,
,1DÓPoI.ITIK4

Ár i:r'l r !t;.ql 
1 

l t t l i 1 i ft , 1 L,.\ L, t t Ll n t t l l t l (i n ), ;

] rjrtt ktil ó,s, r,zrlntszéclságpolitikai esettanulmóny; Blochnans,
J'/t,t,c,ll l.tt:tttt,.rA1 , Átltll1t. The l,.ut,tlpt,un [ 'nitln und it.s nlighlltlt,.:,

I{tígu, 2()()ő. Izrual ulcl Pttlesline ,Lttthoril1l. 1:p. 133-1ő2.

l óru tugcillttm esettutt ulmóny: Ciprus-Múlta, S1lovéniu..

Prob lcrrlatizlr lirs.

szcnlléltetés. vitir.

9 .4GRAR- ES VIDEI{?-EJLESZTÉSI PoLITIKA
kö:o s.r é gi po l i t i ka a ; e l l tl nul ntány ;

] óra k.il é,; s,ztlllt.széd,ságpotitikai es,ell.unultltúny; Bltlckmans
Síel,cn - í,uztlll,s,k1.,, 11clam: T'he Iiunlpean LInion ancl its neighbors
LItiga, 200ő. Ru.ysict. 7tp l6 j-398, LIh,uine. ,/99-530.

I óru rtryrillttm eseííttnttlmúny: Visegrórli államok,
I . e t t 91, a l o rs :ú g, ( s e l t t t r.s z.ti g, S z| o v ti k i n, M u gy l r o rs zá g..

Prob lematizá |ás.

szernléltetés. vita.

to KóZL.:I{titlF:SPqLITII{A, IiöR^.YEZETVÉDELMI
Po1,ITII(,l

kozö,s s é gi p o l i t i kt e,s c ttctttu l mány.

] r5ru ktil és szon,tszéclságryllitikai e,seltanulmdny: Blockm(lns,
,Slcyen Luztltt,,s,k1, ,l1dtult: 'I'he European LJnion ttncl iís, neighbors,.

íttigct, 200ő. I}elaru,s, moldayia, Sottíhern Cauca,su,s. 5 3 l -ő 1 2.

l órtt tttgűll(tm (seít(tnulnrinl,: Bnlti tillttmok.Kiss J.I..

Prob letn atizá]ás.

szenlléltetós. vita.

ll liNIiRGlÁPOLITII{A
kózö s s, é gi p o l i t i ku a,s e tt unulmány :

Prob]ematizálás.

szenrléltetés. vita.
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] óru ktil- é.s, ,yztlltt,s,zécl,ságpolitikai e,yetta.nu.lmítn.v; .Ictpán. Kina,
l l tt l i rt. D,; l - K' r, l r, t, í:: i, t.

l óra tugúllunt esetíanulntdny:Mugyurorszitg. 1ilSó' JL: 751-
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

,,\ tarltitrg1, clcget tcsz a ]it)r,etkcző elvzrrásokrltrk:
. A I]e ls(joktatási Szal<osod/tsok Ncnrzcti ]lesorolása (http://ryrllwl,g19_|9.1o)
. { llorll/lniai Iitlglalltozásj Bcsorolás (!rttpll§_rr_w_,rn.rlungij,pf)

.Ielcn tantár,g} l,+ nicgiclölt tótna szerint épLil fil eg1,, órás bevezető kr,rrzusbtil és a 4 cir,ás

szcll-litláriurlbiil. A szeIliirrárir-rnrok tagolása: l óla intéznlényel<, l óra közösségi politika esctlatlu]tllirrl1,. 1

tira kiil ós szclI-tlsz.óclsligpolitikai esettanulmány, 1 óra tagállartr esettantrlmán1,. e lcmzés. r,ita. dcbatc"

szirllLrlirciti a bcnutatott rct-crátLtlll alap.ján. A szcminát,ittnlokotl virló részvétel kijtclcző. valanrcnttl,i diirkrlalt

llártltrl szctniIráriltnri rcl-crlitLrnrot keIl benlutatnia e hárcln térllábarl: kiilpolitikai cseltanlrlnlány,. tagiillarn
cscltirtllt l tl iin v " liiizrjssé gi po l iti lia és esettanul rnálny.

Az csottanlrlnrlulyokhclz" relerátumokhoz kiindulciporltot jcIcntcnek elsősot,baIl a lrötclcz(í [t(jnr,lúszctbcr-r
nicgic:ltllt lrönyvelt megle lclő fc-iezetei. országtanulnlárryai. valanrint kutatóinlézctek policy paper-.jci.

.jclcrrtósci. IlL]l" IlLl-s intct,nctcs kLrtattii adatbtizisolt, továbbá az l:,|.) l"rivatirlos hcltllapjai.

A ]iurzus ós a szctllitlát,ittnt során a tlcnrzctközi agytröszt(jk. kirtat(lintézctclt. sztikirocliilclnr. szaknrai
szervczctcll lolv(liralai ós clcnrző l-ronlapok l'elhasználasával. hasztlálatitval. clcrllzésór,cla tatltát,gl,
kapcsolatol tercnlt czcklicl a lir-rtató- és elerl"rző. ciöntósclőkészitó közpclntokkal . arra ()szt(jtr()l.r,e az.
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10. Értékelés

Tcr,óken},sóg típrrsa 1 0. 1 Ertékeiési kritériurnok 1 0.2 l lrtéliclési rrróclszcrck l0.3 Arány,a a l,ógsii
egl bct-t

10,4 lltőacjás A tantlrrgy, alap isnlerete i nel<

r-rregér,tóse, isnlefete,
érteIrnezése.

lrásbeIi vizsga 10%

l ().5 Szcrrr it,ttit,it-tt1-1 A hallgatók aktív részvételc a
szenl i nári utnokon, 2 relcrátLrm

és két prczentáció bemutatása,
A reíbtáturr'ok egyenként rnin. 4
-niax. 6 oldalas. írott,
kön; vcszct k(itelczö
t'cltülltctcsévcl cll<észített
beadarrdó dolgozat, mely a

\ c!.\(i ic,]\ ]0u o-t icle rrti.

] rcl'crátLrrrl bcrlLltatása és

rnegvódésc.
40%

F'élóvi dolgozat írásban való
beadása. beküldése ernailben a

vizsqaidőpontig.

Fogalrna|< hc ly,es lrasználat,a.
f orrrlai kövcte lerrrények tc l.icsítése

20%

1 ().6 A tclicsílnlólrr nrinitl,tlit-trkör eteinróllyei
r Szemináriumok minimum 75oÁ al<tívjelenlét. l
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. Átmenő j.ey (5) elérése minden felmérési kategóriánál. 
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