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Kompetenciák leírása

A hallgatók a közpolitika intézményeivel, funkciójával és legújabb fejlődési 

fejleményeivel ismerkednek meg úgy, hogy a tanultakat összevetik saját 

tapasztalataikkal. A kurzus során a hallgatók megtanulják, hogy a közpolitika 

sajátos szempontjai milyen eltérő követelményeket támasztanak a 

közigazgatási intézményrendszerekkel szemben attól függően, hogy mely 

korszakot, kultúrát, országot vagy kontinenst vizsgáljuk.

1)Az összehasonlító kutatások alapelvei, a közpolitikai összehasonlítás 

problematikája. 

2) Az összehasonlító közpolika kutatási módszerei: kvantitatív kvalitatív és 

kísérleti módszerek

A közpolitikaifolymatok és  rendszerek determináns tényezői, az "útfüggőség" 

froblematikája

4) A közpolitika és a közigazgatás. A kormányzat és adminisztráció 

viszonyrendszere és változásai

5) Nyomásgyakorló szervezetek nemzetközi összehasonlítása: érdekcsoportok 

Nagy-Britanniában; Franciaországban és Németországban.

6) Nyomásgyakorló szervezetek Magyarországon; A hazai érdekcsoportok; 

7)Az Európai Unió közigazgatás-fejlesztési elképzelései az Unió általános 

fejlesztési elképzeléseinek tükrében.

8) Az Európai Unió szerepe a nemzeti közpolitikában.

9) A fejlesztő állam és közpolitika viszonya, különös tekintettel Daron 

Acemoglu extraktivitás és inkluzivitás elméletére.

10) Brit közpolitika.

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy – komparatív szemléletben – a modern állam társadalom- és 

közpolitikai funkcióival, szerepvállalásával foglalkozik. A tantárgy áttekinti és 

az összehasonlítás eszközével elemzi a modern közpolitikai rendszerek 

modelljeit, a modern kormányzat és az adminisztráció viszonyának főbb 

történelmi megjelenési formáit. Elemzi és értékeli a köz- és 

társadalompolitikai szerepvállalás, valamint az állam működésének releváns 

modelljeit.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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11) Német közpolitika.

12) Közpolitika az Egyesült Államokban.

13) Francia közpolitika. 

14) Holland közpolitika.

15) Közpolitika Közép- Európában.

Az aláírás megadásának feltételei
Az előadásokon való részvétel, aktív órai munka, évközi zárthelyi dolgozatok

teljesítése.

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
kollokvium (ötfokozatú)
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