Tantárgy neve
Tantárgy kódja
Meghirdetés féléve
Kreditpont
Összóraszám (elm+gyak)
Számonkérés módja
Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve
Tantárgyfelelős beosztása
1.

Világgazdaság földrajza I.
FD 1508
7
4
2+0
szigorlat
FD 1509 (E), FD1407
Dr. Hanusz Árpád
főiskolai tanár

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései
A világgazdaság földrajza I. c. stúdium foglalkozik Amerika természet- és
társadalomföldrajzi erőforrásainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárásával, valamint a
gazdasági potenciál értékelésével. A társadalom lokális-, mikro- és makro- regionális
környezetátalakító-tájformáló tevékenységét az egyes régiók és térségek jellemzői és
sajátosságai alapján vizsgáljuk úgy, hogy az egyes ország-csoportok, régiók gazdasági,
politikai és társadalmi sajátosságai is felszínre kerülnek, különös tekintettel a
térszerkezeti erővonalakra és súlypontokra.
2. A tantárgy tartalma
Az USA kialakulása, társadalmi-gazdasági fejlődése és sajátosságai. Az ország
világgazdasági jellemzői, népesség- és településföldrajzi specifikumai (pl. slumosodás,
gettósodás, urbanizációs sajátosságok stb.). A mezőgazdaság ált. jellemzői és termelési
övezetei ill. körzetei, gazdasági körzeteinek komplex bemutatása, értékelése. Kanada,
Mexikó, Közép-Amerika országainak ált. jellemzése, világgazdasági fontosságú
termékeik bemutatása, ill. Dél-Amerika regionális középhatalmainak társadalmigazdasági jellemzése.
3. Évközi ellenőrzés módja
Zárthelyi dolgozatok.
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A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései
A világgazdaság földrajz II. c. stúdium foglalkozik Afrika és Ausztrália természet- és
társadalomföldrajzi erőforrásainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárásával, valamint a
gazdasági potenciál értékelésével. A társadalom lokális-, mikro- és makro-regionális
környezetátalakító-tájformáló tevékenységét az egyes régiók és térségek jellemzői és
sajátosságai alapján vizsgáljuk úgy, hogy az egyes ország-csoportok, régiók gazdasági,
politikai és társadalmi sajátosságai és felszínre kerülnek, különös tekintettel a
térszerkezeti erővonalakra és súlypontokra.

2. A tantárgy tartalma
Afrika helye és szerepe a világgazdaságban. Afrika természeti- és társadalmi (pl.
Fekete-Afrika) régióinak helye, szerepe a regionális munkamegosztásban, gazdaságitársadalmi sajátosságainak, problémáinak bemutatása a történelmi fejlődés vargabetűin
keresztül. Afrika regionális középhatalmainak gazdasági sajátosságai, térszervező
képességei és lehetőségei, valamint helyük és szerepük a globális világgazdaság
munkamegosztási rendszerében. Ausztrália és Új-Zéland társadalmi-gazdasági
fejlődése, helye napjaink világgazdasági erőtereiben.
3. Évközi ellenőrzés módja
Hallgatói előadások, zárthelyi dolgozatok.

