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Kompetenciák leírása

Segít az egyre bonyolultabb nemzetközi viszonyokban való tájékozódásban.  

A nemzetközi kitekintés képességére a közigazgatási dolgozóknak  is egyre 

nagyobb sükségük van.

1.) A nemzetközi kapcsolatok elméletének  fejlődése

2.) A nemzetközi kapcsolatok főbb korszakai. 1648-1789

3.) A „hosszú” XIX. század

4.) A „rövid” XX. század

5.) A nemzetközi kapcsolatok lehetséges értelmezései. A nemzetközi rendszer 

típusai

6.) Állam és nemzet. Nacionalizmus.

7.) A külpolitika elemzése.  Orientációk, szerepek és célok.

8.) A külpolitikai döntéshozatal.

9.) A diplomácia funkciói.

10.) A háborúk típusai.

11.) Intervenció és propaganda a nemzetközi kapcsolatokban.

12.) A terrorizmus mint az intervenció rendhagyó formája.

13.) Az  Észak – Dél szakadék. Függőség és modernizáció.

14.) A „fenntartható fejlődés” dilemmái.

15.) Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban.

Az aláírás megadásának feltételei az előadásokon való részvétel

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
kollokvium (ötfokozatú)

A vizsga módja szóbeli

A tantárgy szakmai tartalma

A „Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe” című tantárgy azt a célt 

szolgálja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nemzetközi kapcsolatok 

legfontosabb elméleti kérdéseivel. Globalizálódó világunkban ugyanis egyre 

nagyobb szükség van a nemzetközi kitekintés képességére. A tantárgy 

nézőpontját a politikatudomány határozza meg, de a kurzus más 

szakterületekre is épít. A tantárgy foglalkozik a tudományterület 

kialakulásával, a nemzetközi kapcsolatok történetének főbb korszakaival, a 

külpolitika elemzésével, a diplomácia funkcióival, a háborúk és az 

intervenciók típusaival, a terrorizmussal, a nemzetközi szervezetekkel, a 

nemzetközi kapcsolatok világgazdasági hátterével, az Észak-Dél ellentéttel, 

valamint a kultúrának és a vallásnak a nemzetközi kapcsolatokban játszott 

szerepével.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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