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Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy a politikai kultúra térségenként változó - így földrajzilag is 
vizsgálható – sajátosságaiba kíván betekintést nyújtani nemzetközi és hazai 
példákon keresztül. A hatalom térbeliségének néhány kiemelt problémája (pl. 
az állam, a transznacionális és szubnacionális szintek átalakuló szerepe a 
jelenkorban, területi identitás, a nemzet, a választási földrajz területi 
vonatkozásai) adják a tantárgy szakmai tartalmának súlypontjait. Emellett 
elemeznénk a politikai kultúra területi különbségeit, illetve a politikai kultúra 
területi különbségei és az általá-nos/gazdasági fejlettség közötti főbb 
összefüggéseket is.

A kialakító kompetenciák kapcsán hangsúlyt fektetnénk arra, hogy a hallgató 
ismerje a politikai földrajz főbb képviselőit és munkásságát, képes legyen 
eligazodni a kortárs politikai földrajz főbb témaköreiben. Ennek alapján képes 
legyen saját véleményt kialakítani a hatalom térbeliségével 
kapcsolatosszakirodalmi diskurzusokkal kapcsolatban. Tudjon saját 
egyszerűbb következtetéseket levonni a politikai földrajz témakörében
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