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A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai

1.1 lle]sóol,latási intéznlótly I]abes Bo1 l,a i' I'uclo tl-littl veuvctcI-n l(o l ozsr,ár

Történelem és Filozófia
Magyar l'örtóllcti Irrlózct

Történelem

alap (IJA)
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok

:1.1 'I'atttt-:rvi

.1.2 Kolllpctcrlciabcli

5,1 Az, előirclás

lcbonyol ításánalt ícltételei

5.2 A szcrrlirráriunl / labor

lebonyol ításátlal< 1bltótel ci

o A kurzus sorátr szüksóg van egyes dolrunrcritr-tnlok, statisztikák.

modeliek, térkópck di gitalizált változatai nak láthatór,á tétcl óhcz

szirnrítógópre és pro.i ektorra (di gitál is).

o A szenrjnáriunoli során szüksóg varr cg},cs dokumcntunlok.

statisztikák. modellck. térképek digitalizált változatainirk lilthzrtól,á

tételéhcz szárnítógépre és projektorra (cligitális),

1.3 Intézet

l.;l SzakterLiIct

1.5 Képzósi szirrt
1,6 Szali / Képesítós

2. Atantárgy adatai
2.I A tantárgy neve I A hidegháború utáni nemzetközi kapcsolatok HLM4602

2.2 A,l. clőadásért f-elelős tanár ner,,e I)r,. Lönhárt Tamás cgyetem doccns

2.3 A szenrináriumér,t filel(js tanár neve Dr. l,önlrárt1-anrils eg.vctcn' docens

2.4 'fanulrrányi él, I tlt l:.,. r'ei.'l 6 12.6. Ertékclós módja E 2.7'l'antárgl,1ípusa DS

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves &aszáma)

3.1 Hcti órerszám 3 ] nrelyből: 3.2 clöadás| 2 ] 
j. j szenlinitriurn/labor 1

3..1 'fantervben szerepiő össz-ór,as,zám] tZO 
I mellből:3.5 előadás[ 2a 

] 3.6 szemináriLrm/labor l2

i\ tarrr"rlnrlttry,i idő elosztása: ora

A tanl<öIlvr,. a.jcgl,zet. a szakiroc'lalclnl vagl,sajzit jcgyzetek tanulnlányclzása 32

Könyvtárbar-r. elektlorril<r_rs adatbázisokbarl vagy terepcn való tol,ábbi tájókozódás 34

Szctninárirtrnok / laboroli. házi 1eladatok. portoíóliók. rcl-crátumok, esszék 1ticlolgclzása ]lL1

Llgl,én i ke{szsóg í-c.j l csztós (tutorálás) 12

Vizsgák 4

Más tevékcny,ségek:

3.7 ll,rvóni murika össz-óraszárna 90

3.8 A félév ijssz-óraszama 36 ílz./l26 konv.

3.9 Kreditszirrrr 5

4. Előfeltételek (ha vannak)

5. Feltételek (ha vannak)

i.2 Kar



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák

Na

N<)

Nq)ao.
§lr

A doméniumnak megí-elelő speciíikr-rs fogalmalr elsajátítása és ]raszr-rálata

A társadal omtud ományok krrtatási eszköze i nek az alkalrn az.ása

S aj át kLrtatási proj ekt megterv ezé sénelt és vé grehaj tásának kópes sé ge

Adatgyújtési képesség

l- lelnzési képesség

Kritikai gondolkodás kialakítása

Beszédkészség k i lej l esztése

Közössógberr végzett munka összehangolása

Elemző- és szintetizáló készség

Szánr ítógéphasználat

7 . A tantárgy c élkitűz és ei (az e l saj átítandó j ellemző kompetenc iák alapj án)

. A jelen kurzusunk a Nemzetközi kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakos
hallgatóink számára meghirdetett kötelező tantárgyként alapvető céljának
tekinti a bevezetésúket az 1989 utáni nemzetközi rendszer
metamorfozisának, a poszt-szovjet térségen belüli folyamatoktól, a

biztonság új, nemzetközi intézmények vagy unilaterális fellépés útján való
megvalósítása, a BRlCS államok szerepe kérdésein keresztül, a lehető
legtöbb oldaláról megközelítve az elmólt két és fél évtized folyamatait, a

jelenlegi új nemzetközi rendszer működésének dilemáiról szóló vitáig,
o A német egység, a poszt-szovjet térség geopolitikája, az amerikai és kínai

gazdasági nagyhatalmak hatalmi törekvései, a közel-keleti és közép-ázsiai
folyamatok, az integráció és globalizáció kiteljesedésének perspektívái, a

devolució és szubszidiaritás kérdése, a foszilis energiaforrások kérdése, a
klímaváltozás narratívája, valamint a demográfiai trendek és a migráció
kérdése megannyi része az egységes, ósszefogó képre törekvő kurzusnak, s

szemináriumainknak,

7 i^úiii;ii€) áli;ú.óa
cólkitűzósc

7.] .\ rarrtár,gi sajllttls
cólkitűzései

a

o

a

o

o

a

A német egység, maastrichtifolyamat, a szovjet blokk összeomlása és kelet
közép-európai rendszerváltásoktól a dé|szláv válságig - Európa a XXl. század
küszö bé n.

lrak, lrán, Afganisztán és Pakisztán * a Közép-Kelet mint geostratégiai
gócpont és a nagyhatalmak stratégiaitervei.
Greater Middle East és NSC 98 - egy új amerikai intervencionizmus alapjai.

Kína, Japán , Ausztrália és a Távol-Kelet színtere.

Rogue states: Közel-Kelet és Afrika sajátos biztonsági dilemmái.
BRICS: egy hipotézis ós a rrrögöttc lr-ir ő paradignra,

]]NSZ, NATO, béketeremtés, bókeíénntartás - Bosznia, Koszovo ós
goopolitikaiapllt!áq9,,,,,,,,,,,,,,,kQyelkcze!!,nyugql!válas7okaNyugal-Balkán

2



r,ákuumára.
o EU és NAT'O bővítés: írj rerrdszerbiztonsági törekvések.
r szeptember 1l és az irj amerikai geostratégia.
o Iszlám fundanrentaliznlr-rs, ltjlődésben lór,ő világ. globális terroriztltt_ts.
r C'ivilizác j(ls paradigma? I luntington köny,r,c és a nlűvóre ac]ott

vál aqzo\ clekolstrukci o.i a

tántarg},tartatma
8.1 ]]lőadás Didaktikai módszerck

I,. lóa.llis, szcnl t.,Ict,,,s.
rrrcgheszélós.
l,. l óaclirs, szcnrl é l tctós.
megbcszélés

i' tói,tri. szem li,l tcr.,s.
rrrcgbeszólés
Előaclás. szcmléltctés.
rrreghcszi,lés
l]lóadás. szem léltetós.
nlegbeszc<lós

l_ l óndás. szcnt li, lteti,s.
Itlcgbe szelós
I,. l cjadirs. szcm l é ltetós.
nrcgbeszélós

Ygs§sya§!

Ill őadás. szemléltetós.
megbeszólés

Éjoiaar. r)cm Iél tcti,,.
rnegbcszélés.

l,t,.raJás. szcnl lól tcte:.
rlegbe szólés

1. Bevezető: lbgalmak tisztázása, tematika,
trendek" módszerek.

2. A hiclcghábolú r,ége. a nétnet egvsógesülés és a
:;r,lyiet blokl< szétesóse: A KGST és Varsói
S zcrzőclós Szcrv czete r_rtán i Közóp-F,ur(lpa.

3. L,z ()rosz Ftjderéciótól a csecsen háborúkig: a
lc ncm zárt kon1"liirtusok geostratégiája,

4. Az Európai Unió és aNyugat: Maastrichtól-
l.iszaborrig.

5. Az Iral< ellcni nenrzetközi koalícióhoz yczeíő
r.ttali: irz írj nenrzetlrözi közösség és a
rllulti lateral iznl us.

6. A délszlál,válság (1.): .Itrgoszlávia szétcsése és
az új nenz,ctállanlok megal akulása.

7. A délszláv válság (Il.): a boszrriai háborúr és a
NA'_I'O interverrció-' r.rtak a Daytoni
|,.gl cz.nlórr1 lrcz.

ft, A I§A'I'O ós az F.U bcivítése és az Uj Európa
anlerikai dolttrírrája (1997 -2003)

9. NSC 98: a koszilvoi intervcnció" szeptember i 1

ós az anrerikai csapás Afganisztán tálib
re ttdszcri,lc.

10. Irán, Irak, AíPak, Eszak-Korea: a .,rosz
tenge lyc"? Arrrcrikai paradigma a globális
hiztolrsállriárrt lilrrásai r,ól,

1l. RRIC és Kína: lrasonlóság vagv alaprrető
eltérések? Az ELI-Kína viszony és a gazdasági
hatalorl konvertálása rragyhatalni valósággá.

iZ, l,,i"rginrbriiiolr ., .1,:.r.giák: NabuccÓ. I)eli
AraIllltrt" Fekete'l'cnger Stratéciáia.

8,2 Szenlináriurtlok Didaktikai
lnódszerek

Megjegyzések

1. I]cvczctő: lbgalrriak
ti sz,táz,ása, te nl at i k a,

trendek, módszerek.

problematizálás.

szemléltetés, vita.
-ulcsszavak: nemzetközi és transznacionélis
kapcsolatok, geopolitikai vóltozós, integréció,
szétesés, vókuum, hegemónia, rendszerbiztonsóg,
nemzetbiztonsóg, óllamérdek, unilateralizmus,
multilateraizmus, intervenció, peace making, peace
keeping, Greater Middle East, out of area security
concept, /VSC a8, Szeptember 11, globalízdció,
devolució, gazdosőgi vólsóg, deficit, szuverén adósóg,
stobilitas.

|- l outlás. szcltl léI tct,-,s.

rnegbeszélés
Eltiadás. szenl lóitetés"
rllegbcszélés



- Referótumtémók:

1, A Szovjetunió reformjótól a széteséséig.

2. A német egység: geopolitikai krízis vagy

stabilitósf orrós?

3. KGST helyett CEFTA: minőségi paradigmavóltós.

Probler-riatizálás.

szernléltetés. vita
2. A hiclcgháborir vóge. a

nénet egységesiilés és a
szol,jct blokk szótcsóse: A
l(us l ós varsói
szerződés szelvczete
utáni Közép-l- rrrópa.

- Re.ferúíunténúk:

1. Trun,szniszlt,iu. u lefugl:u.,\zll)lt konfliktu,sclk é,s

(lz 0rosz geo,strttt égict fot"t,ú,sct i.

2. C,secsenJöld; ctz ttttilat.et,ulizmus keleli esete.

J. Interelníkus konfliktrtsok é.s geopolitíkai úrkok.
4. Grlizia Abítzirl é,s Dé0-0szé/ict nint ttz lro,sz

!: lq ry!ip9]r!k,] y in t 9y9 q
-Referótumtémók:

1. Az Európai Unió és a bővítés kérdése.

2. Az integrőció mélyítése és a strukturalis reformok.

3,Az ElJ-Amerikai Egyesütt Átlamok viszony.

-Referótumtémók:
1. Az ENSZ hatórozattól az intervencióig: multilaterólis
biztonsóg politika.

2. ,,Special relationship" - a brit-amerikai kapcsolatok
alapelvei és gyakorlata a XXl. szdzad küszöbén.
- Re.fbrátuntémúk:

1. A Milosevics rendszer é,s .lugcl,szltit,itt

r ú l.s úgri t t u k t, r,, dt'i i.

2. Az EK/EL] és u. hon,út úllumi,scig ali,s,merésa.

J. Magyctrorszti.gés Romcinia összehson.lító
e,setíanttl.málly ct .jttgcl,szlú:, vcil,yág, é,s ű

szo ntszétlos ú l l u m.o k v i sz tltlw l cis ú ról.

Az ()rosz Föderóciótól a
csccsen háborúkig: a le
nem zárt konf-lilttusok
geostratégiá"ja.

+. Az Európai LIniu cs a

Nyugat: Mairstricl. tól,
Liszaborrig.

5. Az lrak elleni nemzet]<özi

koalícióhoz vezctő utak :

rz ú.i lrcmzctl,iizi
l<özi)ssóg és a

nrultilaterali zmr-Ls.

o. Á aérr/tai;uátrag Gj,
.Ir,rgoszlár,ia szótesése ós
az úri nenrzetállamok
rnegalakulása,

prob lernatizálás.

szernléltetés, vita.

Problernatizá]ás.

szerllléltetés. vita,

prob lenlatizálás,

szemléltetés. vita.

Prob lematizáIás.

szenrléltetés, vita.

-Referótumtémók:

1, A bosnyók enklóvék és a boszniai szerb hadsereg

emberiség elleni bűntettei.

2.NATO intervenció: a béketeremtés doktrínója.

j. A Daytoni Egyezmény.

-Referótumtémók:

1.Az előcsatlakozós és a stratégiai partnerségek

szerepe a volt szovjet-blokk NATO és EU tagsóga felé,

prob lematizálás,

szemlé]tetós, vita.
7. A dólszláv válság (II.): a

boszrriai háborúr és a
NATO intervenció''- utak
a Daytorri Egyezrnényhcz.

8. ,\NAlOésazt]t; 
--

bóvítésc ós az tii Európa
anteri kai cloktrí ná.i a
( 1 997-2003)

plob lerrlatizálás.

szernléltetés, vita.
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Ilnergiafbrrások és

stratógiák: Nabucco, Déli
Árarnlat. Iiekete T'enger
StlaLógiá.ja.

ProbIematizálás,

szernléltetés. vita.

-Referótumtémók:

1. Nabucco-terv: európai stratégía lehetősége.
2. Az orosz góz- és kőolajvezetékek stratéqíai

sZe re pe,

3. Törökorszóg - tóvolódó középhatalom vagy
stratégiai partner?

A. Kötclező könyvószgt:

1. Kiss, l. László, Globalizólódás és külpolitika, Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003. (Biblioteca Facultatii

de lstorie)
2. Stent, t,. Angela, Russia and Germany Reborn. Unification, the Soviet Collapse, And the New Europe,

princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999, (Biblioteca Facultatii de lstorie)

3, Ehrlich, Éva, Révész, Gábor, Tamási, Péter, Kelet-Közép-Európa: honnan-hová? Budapest: Akadémiai Kiadó,

1994. (BCU)

4. Zbigniew Brzezinski, Marea tabtő de 5ah. Suprematia americanÖ 9i imperativele sale geostrategice,

Bucuregti: Editura Univers Enciclopedic,2000. (BCU, Biblioteca Facultáliide lstorie gi Filosofie)

5. Samuel p. Huntingto n, A civilizációk összecsapúsa és a világrend átglakulása, Budapest: Európa KönyvkiadÓ,

1998. (BCU)

6, Kepel, Gilles, Dzsihád, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2007. (BCU)

7. Millon-Delsol, Chantal, Statul subsidiar, Cluj: Editura EFES, s.d.

B. \'álasztható kölrr r észct:

2. Tórgyalósi folyamatok és a csatlakozós kérdése.

j. Magyarorszóg, Csehorszóg és Romónia * hórom

esettanulmőny: o NATO és az amerikai billaterólis

kapcsolotre n dsze re.

9, NSC 98: a koszovoi ] Problematizálás. | -Re"ferátuntténlúk,-

ittrcrl ctrció. \zr: l]telnbcr | 
,zerrrléltete,, r ita,

11 ós az ameri]rai csapás
Afganisztrrrr tálib
retrclszerérc.

1, ,,Out of urea .\ecuri|y ulncept". ,,1z A§(]
()B 

t1.: tl Yr17-0 ti.j s,:r,t,t,llt,,

2. Á ktlsztlyrji vtilság és u rtetnzetközi kulol,tcti

inlervenció.
3. Szeptember l l célok, eszk(lzók,

eredménv-ek.

I(tlrclt: lt ..rOSz tcrtgclyc"'.' I 
szernleltete,, r ita,

Amerikai paradigrna a
globál i s biztonsághiárry
fbrrásairól.

1. É,yzuk-Krl,ea mirtl u|tln,thatalom;
regionális, é^l 3bbúli,y biztons,tigpolitikui
ktlvetkezmérylak.

2. AfPak ös,szeomló állumok é,s,

| | kóvetkeznényei.
1 1. I]RIC és Kína: hasor'lóság ] Problernatizálás, ) -Re/brátumtémúk:

vagy alapvet(i eltórések? ] 
szerllóltetés, r,ita,

Az I][,l-Kína viszotly és a

gazdasági lrataiorr.

konvertál ása nagyhatalmi

l. Kína , a glrlbáli.s hulalnli beJtllyú,s ./clé
vezető úí.

2, Az ELI-Kínu kupcsolatok
valósággá. intézménvesülése.

Könyvészet:

]0. lrán. Irak. Aí?ak. I]szak-



munkáltatói elvárásainak összha a hozása a tant tartalmával.

10. Értékelés
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1. Kiss, J. László (szerk.), Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és KeIet-Európában, Budapest: Teleki László

Alapítvány, 2003. (t}iblioteca Facultatii de lstorie)

2. Mann, James, The Rebbelion of Ronald Reagan, A History of the End of the Cold Wor, New York: Penguin

Books, 2010. (Biblioteca Facultatii de lstorie)

3. Montbrial, Thierry de, Memoria timpului prezent,la9i: Polirom, 1996. (Biblioteca Facultatii de lstorie)

4. Treisman, Daniel S., After the Deluge. Regional Crises and Political Consolidation in Russia,-fhe University
of Michigan Press, 200]". (Biblioteca Facultatii de Politologie)

5. Serebrian, Oleg, Vo exploda Estul? Geopolitica spgtiului pontic, Dacia, Cluj, 1998. (BCU)

6. Panyuskin, Valerij, Zigar, Mihail, Gazprom - az orosz fegyver, Pozsony: Kalligram, 2008. (BCU)

7. Woodward, Bob, Á támadás terve, Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2004, (BCU)

8. Mamdani, Mahmood, Good Muslim, Bad Muslim. America, the Cold War, and the Roots of Terror, New
Yorl<: Pantheon Books, 2004. (Biblioteca PATR|R).

9. Koul, Autar Krishen, Guide to the WTO and GATT, The Hague: Kluwer Law lnternational, 2005. (Biblioteca

Facultatii de Stiinte Economice)
10, Bessis, Sophie, Occidentul 5i ceilal|i. lstoria unei supremoflT, Bucure5ti: Editura Runa, 2004. (Biblioteca

Facultatii de lstorie)
11. Ash, Timothy Garton, Lumea liberő. America, Europa Ei viitorul surprinzátor al Occidentului, Bucuregti:

Editura lncitatus, 2006. (BCU)

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív

A tantárg1,,elcgct tesz- it következő elvárásokrlak:
. ,,\ llclsóoktatási Szakosoclások Nemzeti Besorolása (h11p.l1rury:rn!,i§.|9)
o ,\ Rorllárliai lroglalkozásj Resorcllás (b!tu.lbi_rl_)1:_l]Ll1l_L"1_1]9ji,L9'.1)

'I'cvékcnl,sóg típLrsa 1 0. l l]rtékelósi kritóriirmok 1 0,2 Errókclósi rrródszcrck 10.3 Aránl,a a végső
icírybcn

10.;1 Il]őacltis Irásbcli vizsga í-ormájábán a
hallgatóknak be kell szárlolniuk
a kurzus alatt elsajátított tárgyi,
íbgalm i isrnereteikről.

lrásbeli vizsga 60%

10._5 SzemináriLtm A ha|lgatóknak aktívan kell
t,i,szler cttrli a szcIn iltáriutnokorl.
2 reí-erirtumot bertlutatva. s

t,tlinimurrr 15oÁ-án részlvéve e
tárgyból tartott
szenlináriutrrol<nak. A
referáturnok egilenként nin. 5-
tllax. 8 oldaIas, írott, könyvészet
kötelező feltüntetésével
elkészített beadandó dolgozat,
tllelv a véírső iegy 20%-t ielenti.

2 rcf-e rátLrm bemutatása ós

rrlegvédése.
20%

Az alaplogalmak jó ismerete és

használata.
tla a hiányzásol< elérik a
szemináriunroI< 25%-t, vagy a

rel-crátLrmok nern órik el a

l<övctelrncltyek rlr irröscgi
szintjét, félóvi dolgozat írásban
való bcadására kölelcs a

hallgaró rlrelye t legkesöbb az
irásbeli vizsga előtti napig le

kell adni a tanárnak.

Fogalarrlak helyes használata.
íbrnlai kövctc lcnlénl,eI< teljcsítósc

20"/o
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1 0. (l A tc l i csítrlénv llli nill1 Llmkijvctclmónyei
. Szctll i nári utncrk tl,t i n i nrunl 75%o aktír, .j clcr-rl elt.

. Át,-,len(i jcg,v (5) elórésc nlitlclcn Íe lntérési kategóriárrál,

I(itciltés clátLrnla

20l8.09.12

Az intózcti j ól,áhagl,ás dátr_rrrra
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