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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a geopolitikai alapösszefüggéseket, és otthonosan
mozogjanak a világpolitikai történések rendszerében. Képesek legyenek értelmezni a világpolitikában
és a világgazdaság különböző szintjein végbemenő földrajzi folyamatokat.
2. A tantárgy tartalma:
A XX. századi, a nagyhatalmak státuszát befolyásoló háborúk elemzése és bemutatása. A rövid XX.
század végén bekövetkezett változások. A világpolitikát alakító gazdasági-politikai erőcentrumok
változásának, és eltolódásának a vizsgálata. Az egy pólusú világrend, és a folytatás lehetséges
irányainak bemutatása. Válaszadás napjaink geopolitikai kérdéseire.
Az ezred fordulón megjelenő globális társadalmi problémák vizsgálata. Centrum-periféria, észak-dél
dichotómia, a természeti erőforrások felhasználásának, és elosztásának problémája (energiaforrások,
víz). Szegénység, éhezés. A nemzetközi migráció főbb aspektusai, különös tekintettel Eurázsiára. A
globalizáció fogalma, és tudományos megközelítései. A jelentősebb gazdasági ciklus elméletek
(Kondratyev, Schumpeter). A globális világgazdaság kialakulásának legfontosabb lépcsőfokai. A
globális világgazdaság legfőbb társadalmi összefüggései. A globális monetáris világ és a
nemzetgazdaságok viszonyrendszere. A transznacionális vállalatok és központjaik térbeli
elhelyezkedése. A gazdasági és politikai integrációk szerepe és helyzete napjainkban. A helyi és
térségi szereplők változó viszonya a globalizációs folyamatokhoz.
3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az előadásokon
4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):
5. Az értékelés módszere: kollokvium
6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:
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