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A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései
Az Európa földrajza I. c. stúdium foglalkozik Európa természet- és társadalomföldrajzi
erőforrásainak és felhasználási lehetőségeinek feltárásával, s a gazdasági potenciál
értékelésével. A társadalom különböző szintű környezetátalakító-tájformáló
tevékenységét annak függvényében vizsgáljuk, hogy hogyan segítette elő Európa
gazdasági és politikai integrációját, úgy, hogy az egyes országcsoportok, régiók
gazdasági, politikai és társadalmi sajátosságai is felszínre kerülnek, különös tekintettel
a térszerkezeti erővonalakra és súlypontokra.
2. A tantárgy tartalma
Az Európai Unió kialakulásával, fejlődésével és működési mechanizmusának
bemutatásával foglalkozó bevezető előadások után, részletesen megvizsgáljuk Európa
(EGT) világgazdasági helyét és szerepét, majd Európa centrumait és perifériáit, a
fejlettség regionális különbségeit, a természeti- és humán erőforrások hasznosíthatósági
lehetőségeit. Az Európai Unió energiagazdasága és energiapolitikája, a mezőgazdaság
jellemzői és kitörési lehetőségei (C.A.P.), az ipar dinamikus és válságágazatai mellett
áttekintjük a szolgáltatások szerepét és sajátosságait
3.
Évközi ellenőrzés módja
Szóbeli ellenőrzés és topográfiai tájékozódás.
4.
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai
Terepgyakorlat.
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A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései
Európa természeti földrajzának általános jellemzői, az elméleti előadásokhoz
kapcsolódó ok-okozati összefüggésrendszerek feltárása, valamint a kontinens
természetföldrajzi adottságainak értékelése, különös tekintettel a kitermelői iparágakra,
energiagazdálkodásra, a mezőgazdaságra, valamint az ipar és a szolgáltatások
elhelyezkedésére, jellemző sajátosságaira. Európa természetföldrajzi tájainak
jellemzése (geológiai felépítés, hasznosító ásványkincs, stb.), tájképi szépségeik
hangsúlyozása és specifikumainak kidomborítása, különös tekintettel a társadalomra és
az idegenforgalomra.
2.
A tantárgy tartalma
Európa helyzete, határai, partvonala és kialakulása, s ezek hatása a kontinens
éghajlatára, növényzetére, állatvilágára és vízrajzára. Az Alpok hegykoszorújának
kialakulása, szerkezete, a hegység szerepe a térség gazdasági életére. A GermánLengyel Alföld és rögvidék természeti földrajza. Nyugat-Európa természeti földrajza, s
annak hatása a társadalmi-gazdasági élet alakulására. A Skandináv-hegyvidék és a
Balti-pajzs szerepe az észak-európai országok gazdasági életében. Dél-Európa
domborzata, éghajlata, s ezek hatása a gazdaságra.
3. Évközi ellenőrzés módja
Önálló dolgozatok, zárthelyi dolgozatok.
4. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai
Terepgyakorlat.

