Politikai földrajz és szociálgeográfia I. FDB1505, -L

1. A politikai földrajz fogalma, tárgya, segéd- és rokontudományai. A politikai földrajz
fejlődése, kialakulásának főbb állomásai
2. Nemzet, állam, nemzetállam. Az állam jellemzői, kritériumai. A szuverenitás kérdése. Az
államok kialakulása, korai államok, a területszerzés és területvesztés típusai. Az államokról
alkotott modern elméletek. Unitárius, föderális és regionalizált állam.
3. Az államismei geográfia kutatási feladatai és lehetőségei
4. Határok típusai, kialakulásuk. A határ menti együttműködések, eurorégiók. Határmenti
együttműködések Magyarországon. A schengeni határok jelentősége
5. A térkép és a tér, mint a politikai földrajz eszköze, alapja és adathordozója
6. Az európai politikai tér változásainak történeti folyamata és politikai földrajzi szemlélete
7. A magyar államtér változásainak történeti folyamata és politikai földrajzi szemlélete
8. Európa politikai térképe. Közép-Európa politikai térképe
9. A geopolitika fogalma, néhány művelője, elemzési szintjei
10. A hidegháború politikai földrajzi értékelése . A szocialista tömb bukásának okai.
Poszthidegháborús geostratégiák. Világhatalmak, birodalmak a történelemben. Az USA
világhatalmi szerepének kialakulása, változása
11. A bipoláris világ utáni politikai földrajzi helyzet elemzése, értékelése. A modern és a
posztmodern politikai földrajz jellemzői. A technológiai fejlődés politikai földrajzi kérdőjelei
12. A globális világgazdaság politikai kérdőjelei. A globális világgazdaság politikai jövője
13. A nemzetközi szervezetek típusai, szerepük a világpolitikában. Az ENSZ. A NATO.
Egyéb nemzetközi szervezetek (WTO, CEFTA, OPEC, NAFTA, EFTA stb.)
14. A civilizációk összecsapása Huntigtonnál. A főbb civilizációk. Érvek és ellenérvek az
elmélettel kapcsolatban.
15. A biztonság, a terrorizmus és konfliktusok földrajza. A menekültprobléma.

Politikai földrajz és szociálgeográfia II. FDB1506, -L

1. A szociálgeográfia fogalma, rokontudományai, a tudomány rendszertani helye
2. A szociálgeográfiai gondolat fejlődése
3. Az európai szociálgeográfia irányzatai és jellemzői
4. A szociálökológia jellemző vonásai és irányzatai
5. A szociálgeográfiai csoportok és a szociálgeográfiai terek típusai
6. Konformitás és deviancia, a társadalmi csoport, személy és csoportközi viszonyok
7. A társadalmak szociálgeográfiai típusai, gazdaság és szervezet
8. A társadalom szociálgeográfiai struktúrája és a rétegződés kérdései
9. Társadalmi mobilitás és vándorlás szociálgeográfiai jellemzői és problémái
10. A kultúra és társadalom, a szocializáció kérdése
11. A szociálgeográfiai kutatás módszertani kérdései
12. A munka és a lakófunkció, mint társadalmi alapfunkció
13. Az ellátás és szolgáltatás, mint alapfunkció
14. Az oktatás-képzés és közművelődés, ill. a szabadidő eltöltés mint alapfunkció
15. A közlekedés és kommunikáció, ill. a lokális létforma, mint alapfunkció

