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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A „Kontinensek földrajza” c. stúdium
részletesen foglalkozik az amerikai kontinens természetföldrajzi adottságaival, ezek hatásával a
kitermelő iparra, az energiagazdálkodásra, a feldolgozóiparra, a mezőgazdaságra és a
szolgáltatások (pl. vonalas infrastruktúra) egyes ágazataira. Amerikában meglévő sajátos
képződményeinek bemutatása és értékelése komplex term. földrajzi vizsgálatok keretében.
2. A tantárgy tartalma: Észak-, Közép- és Dél-Amerika éghajlati, növényföldrajzi, állatföldrajzi és
talajföldrajzi jellemzése. Az amerikai kontinens geológiai múltjának, vízrajzának megismerése, s
hatása a kontinens országainak gazdasági életére. Amerika természeti földrajzának általános
jellemzői mellett az egyes term. földrajzi tájak (pl. Kanadai pajzs, Appalache, Kordillerák, Belsősíkság, Andok, Brazil-masszívum, Amazonas-, Parana-, Orinoco-alföld stb.) részletes elemzése és
jellemzése, a specifikumok, és a természeti szépségek megismerése.
A világgazdaság földrajza 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.
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 társadalmi-gazdasági jellemzése.
Foglalkozik Afrika és Ausztrália természet- és társadalomföldrajzi erőforrásainak és fejlesztési
lehetőségeinek feltárásával, valamint a gazdasági potenciál értékelésével. Afrika helye és szerepe
a világgazdaságban. Afrika természeti- és társadalmi (pl. Fekete-Afrika) régióinak helye, szerepe a
regionális munkamegosztásban, gazdasági-társadalmi sajátosságainak, problémáinak bemutatása a
történelmi fejlődésen 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.
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