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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A tantárgy elsajátítása során a hallgatók megismerik a társadalomnak a természethez és a térhez való
változó viszonyát. Társadalmi-gazdasági, mentális és a kibertér különböző aspektusainak
megismerése. Az ember viszonya napjainkban a természeti környezethez.
2. A tantárgy tartalma:
Az emberi társadalom megjelenése és hatása a természetre. A természet átalakítás történelmi útja. A
tér és a társadalom különleges viszonya. A tér történelmi változásának főbb aspektusai. A térbeniség
szerepe a társadalom életében. A tér lényege. A tér fajtái. A társadalmi aktivitás térbeni kiterjedésének
növekedése. A társadalom térbeni működését alakító intézmények. A tér a különböző tudományokban.
A terek osztályozása. Külső és belső terek. Mentális tér. Térelemek: a hely, elemi egységek,
geometriai térelemek. Térelemek egymáshoz való viszonya. A település és a településhálózat
fogalma. Tér felosztás, térségi szintek. Térségtípusok, centrumok és perifériák. Állam-nemzetnemzetállam-autonómia (nemzetiségi térszerveződések problematikája: kurdok, arabok, kínai
diaszpóra). A régió fogalma. Régiók létrejövetelének okai. Régióformáló folyamatok. Ökológiai
iskolák és elméletek. A humánökológia fontosabb iskolái és meghatározó személyiségei.
3. Évközi tanulmányi követelmények:4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):5. Az értékelés módszere: kollokvium
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