TANTÁRGYLAP
1. A program adatai
1.1 A felsőoktatási intézmény neve
1.2 Kar

Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi

1.3 Intézet / Tanszék

Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment
Sepsiszentgyörgyi Tagozat

1.4 Tanulmányi terület

Közigazgatás

1. 5 Tanulmányi ciklus

Felsőfokú alapképzés

1.5 Tanulmányi program / Végzettség

Közigazgatás

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve
BEVEZETÉS A POLITIKATUDOMÁNYOKBA
2.2 Előadások címzetes előadója
dr. Székely Zsolt egy. docens
2.3 Gyakorlatok címzetes előadója
dr. Székely Zsolt egy. docens
2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Szemeszter 1 2.6. Kiértékelés típusa E. 2.7 Tantárgy típusa
3. Becsült időkeret (félévi óraszám)
3.1 Heti óraszám
4
Amiből előadás: 3.2 2
3.3 gyakorlat
3.4 Tantervi óraszám
56 Amiből előadás 3.5 c 28 3.6 gyakorla
Időalap eloszlása:
Tanulás tankönyvekből, jegyzetekből és könyvészet elolvasása
Könyvtári, világhálós kiegészítő olvasmányok, szakmai gyakorlat
Felkészülés a gyakorlatokra, zárthelyi dolgozatokra, dolgozatok elkészítése
Szakmai gondnokság / témavezetés
Vizsgák
Más oktatási tevékenységek:
3.7 Egyéni tanulás
92
3.8 8 Félévi össz-óraszám
3.9 A tantárgy kredit- értéke
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4. A tantárgy felvételének előzetes feltételei (adott esetben)
4.1 Tantervi előzetes felvételek
 Nincs, nem ebben az esetben
4.2 Ismeretek, készségek megléte
 Nincs, nem ebben az esetben
5. Feltételek (adott esetben)
5.1 Előadások
5.2 2 Gyakorlatok

Az előadásokon való jelenlét nem kötelező, de ajánlott. A két zárthelyi
dolgozaton való megjelenés kötelező.
A szemináriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező. Nem több mint 4
(négy) igazolt hiányzás elfogadott. A két dolgozat határidőre való leadása
kötelező.

készségek Elsajátított
általános

Elsajátított szakmai
készségek

6. A tantárgyhoz köthető szakmai készségek
 Megismertetni a hallgatókkal a különböző politikai tényezőket és folyamatokat, azokat az
eljárásokat és intézményes struktúrákat, amelyek a politikum szférájába tartoznak


A politikatudománnyal kapcsolatos sajátos jellegű tevékenységek kezelése, a szakmai
etika és deontológia szabályainak betartásával.



A csapatmunka jellegzetességeinek megismertetése, és gyakorlati alkalmazása, az elméleti
ismeretek felhasználatával.



A munkaerő piac szükségleteinek figyelembe vételével, a szakmai képzés és a munkaerő
források, valamint az egyén fejlődésének lehetőségei.

7. A tantárgy céljai (a fenti készség-rács alapján megfogalmazódott célok)
7.1 A tantárgy általános
célja
7.2 A tantárgy specifikus
céljai

Az előadás célja, hogy a hallgatók megbarátkozzanak a politikai
folyamatokkal és a politikai tényezőkkel, a különböző jelenségekkel, és
azokkal az intézményes struktúrákkal, amelyek befolyásolják a politika
világát.
 A hallgatók azon képességeinek fejlesztése, melyek segítségével
megértsék és elemezni, értékelni tudják az egyes politikai eseményeket.
• A politikai élet változásainak értelmezése, azok következményeinek
értékelése.
A hallgatók azon képessége, hogy megértsék a demokrácia törvényeit.

8. Tartalom
8.1 Előadások tartama
1. Bevezetés. alapfogalmak és kulcsszavak
Politika és kormányzat. Állam és politika.
Szuveranítás. Hatalom – Erő. A tekintély –
autoritás. Törvényesség – legitimitás. Tömegek és
kiválasztottak
2. A HÁROM VILÁG ORSZÁGAI
A fejlett világ országai: a liberális demokráciák
fellegvára. A második világ: a fejlődő kommunista
és posztkommunista államok. A harmadik világ
országai: szegénység az oligarchia és demokrácia
között.

Használt oktatási módszerek
Előadás, interaktív beszélgetés

Előadás, , interaktív beszélgetés

Megjegyzések

3. FORRADALMAK. IDEOLÓGIÁK ÉS
POLITIKAI VÁLTOZÁSOK.
A politikai változások típusai. A forradalom
marxista, funkcionális és társadalom pszichológiai elmélete. A politikai változások
történeti áttekintése. Három forradalom: a Nagy
Francia Forradalom (1789), a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom (1917) és az iráni vallási
forradalom (1979). Kelet Európa forradalmai.
Ideológiák és forradalmak. A történelem vége?
4. A GLOBALIZÁCIÓ.
Kölcsönös összefüggések. A világgazdaság. A
világkereskedelem. Államok közötti gazdasági
versengés. Államok belső gazdasági tényezői és a
világgazdaság. A világ pénzügyei. A világfalu.
Demográfia és világgazdaság. A fejlett országok: a
gazdaság mozdonya. A szabályszerűségektől a
piacig és a piacoktól a gazdasági makro-régiókig.
A második világ: Az elszigetelődéstől az
integrációig. A régi rendszer: az elszigetelődés
gondjai. Az összeomlás. Az új rendszerek: az
integráció gondjai. A harmadik világ:
egymásrautaltság vagy kiszolgáltatottság. A
kiszolgáltatottság liberális elmélete.
5. A POLITIKA TÁRSADALMI KONTEXTUSA.
Politikai kultúra. Polgári kultúra. Az ideológiák
hegemóniája. Posztmaterializmus. A második
világ: a változás kudarca. A kommunizmus bukása
és a politikai kultúra. A harmadik világ: helyi
politikai kultúra. Hagyományok és modernitás. A
politikai szocializáció. A radikális és liberális
elmélet. Az elitek politikai kultúrája.
6. A POLITIKAI RÉSZVÉTEL
A részvétel formái. A fejlett világ: Ki, hogyan és
mennyit? Új politikák. A második világ országai:
Tömegrészvétel. A posztkommunista átmenet
7. A harmadik világ
Patrónus és kliens. A közvélemény. Közvéleménykutatás. Írott és beszélt sajtó a fejlett világban. A
kommunista sajtó. A poszt-kommunista átmenet
sajtója
8. Zárthelyi dolgozat (november utolsó teljes hete)
A zárthelyi dolgozat eredményeinek ismertetése és
elemzése
9. ÉRDEKCSOPORTOK.
Az érdekcsoportok típusai. Hagyományos
csoportok. Intézményesített csoportok. Védelmi
csoportok. Promócionális csoportok. Területi
csoportok. Társadalmi mozgalmak. Befolyásolási
csatornák. Nyomásgyakorló csoportok. Közvetlen
tárgyalások a kormánnyal. A politikai pártok
befolyásolása. A közvélemény befolyásolása.
Pluralizmus vagy korporativizmus?
Érdekcsoportok a kommunizmusban.
Érdekcsoportok a harmadik világ országaiban.

Előadás, interaktív beszélgetés

Előadás, interaktív beszélgetés

Előadás, interaktív beszélgetés

Előadás, interaktív beszélgetés

Interaktív beszélgetés.

Interaktív beszélgetés..
Bemutató, interaktív
beszélgetés.

10. POLITIKAI PÁRTOK
Interaktív beszélgetés.
A politikai pártok szerepe a társadalomban.
Politikai pártok a fejlett világ országaiban:
Szervezeti felépítés. Versengés. A kommunista
pártok. Totalitarizmus és a kommunista párt. Az
ellenőrzés szerepe, iránya és jelentősége. A
kommunista pártok bukása. Poszt-kommunista
pártok. Pártok a harmadik világ országaiban.
Pártrendszer párt nélkül. Többpártrendszer
egyetlen párttal. A pártok el fognak tűnni?
11. A KORMÁNYZATI RENDSZER
Interaktív beszélgetés..
Az alkotmányi felépítés. Alkotmányok
osztályozása. Alkotmányok eredete.
Alkotmánytörténet. Föderális és egységes államok.
Központ – periféria viszonya. A bírói hatalom.
Jogrendszerek és osztályozásuk. A bírói hatalom
képviselőinek kiválasztása. A törvényhozói
hatalom: a parlamentek. Házak és bizottságok.
Képviselet. Szocializáció és kiválasztás.
Kommunista törvényhozás. Poszt-kommunista
parlamentek. A harmadik világ törvényhozása. A
végrehajtó hatalom: a kormány. Parlamentarizmus.
Az elnöki rendszer. A kvázi elnöki rendszer. A
pártállam. A személyi kultusz. A hatalomátmentés
nehézségei. A poszt-kommunista kormányzatok. A
harmadik világ kormányai. Egyszemélyes vezetés
és ellenőrizhetetlenség
12. A közigazgatás és a bürokrácia.
Vita
A közigazgatás szerepe az államban. A
bürokratikus hatalom forrása. A közigazgatás
szervezeti felépítése. A fejlett országok
közigazgatása és jellemzői. A közigazgatás bírói,
gazdasági és politikai ellenőrzése. A felelős
minisztériumok. Választások és kinevezések.
Közigazgatás a kommunista és poszt-kommunista
államokban. Közigazgatás a harmadik világ
országaiban?
13 A katonai erők és az érdekaggregáció. Hadsereg Interaktív beszélgetés.
és rendőrség
A közigazgatás szerepe az államban. A
bürokratikus hatalom forrása. A közigazgatás
szervezeti felépítése. A fejlett országok
közigazgatása és jellemzői. A közigazgatás bírói,
gazdasági és politikai ellenőrzése. A felelős
minisztériumok. Választások és kinevezések.
Közigazgatás a kommunista és poszt-kommunista
államokban. Közigazgatás a harmadik világ
országaiban?
14. Zárthelyi dolgozat (a félév utolsó hete)
.
A zárthelyi dolgozat eredményeinek ismertetése és
elemzése.
Kötelező könyvészet:
Székely Zsolt: Bevezetés a politikatudományokba, Státus, Csíkszereda-Sepsiszentgyörgy, 2009
Ajánlott könyvészet:
Csaba, Iván – Tóth, István György (szerk): A jóléti állam politikai gazdaságtana, Osiris, Budapest, 1999,

Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág, Budapest, 2001.
J. J. Rousseau: A társadalmi szerződés, Kriterion, Bukarest, 1972
Jenei, György: Összehasonlító társadalompolitika, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 1996
8.1. Gyakorlatok tartama
Használt oktatási módszerek
Megjegyzések
1. Szokrátész
Interaktív beszélgetés.
2. Platón
Interaktív beszélgetés.
3. Arisztotelész
Interaktív beszélgetés.
4. Zénon
Interaktív beszélgetés.
5. Seneca
Interaktív beszélgetés.
6. Nicolo Machiavelli
Interaktív beszélgetés.
7. Marcus Antonius
Interaktív beszélgetés.
8. Aquinói Szent Tamás
Dolgozatok bemutatása / leadása (november utolsó
teljes hete) A dolgozatok értékelése.
9. Voltaire
Interaktív beszélgetés.
10. Jean Jeaques Rousseau,
Interaktív beszélgetés.
11. Francois Quesnay
Interaktív beszélgetés.
12. d' Alembert
Interaktív beszélgetés.
13. A szemináriumi dolgozatok elemzése, (II)
Interaktív beszélgetés
14. Dolgozatok bemutatása / leadása. A dolgozatok
Interaktív beszélgetés
értékelése.
Kötelező könyvészet:
Platón összes művei, második kötet. Az állam, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984,
Inc, New Jersey, 1984
Ajánlott könyvészet:
Vámos Zoltán: Politológia, LSD. Oktatóközpont, Budapest, 2000,
Paczolay Péter – Szabó Máté: A politikatudomány kialakulása. Korona Kiadó, 1996
Easton, D. , The Political System, ed. 3. Chicago, III. 1979, University of Chicago Press,
9. A tantárgy gyakorlati haszna
 •
Az előadás sok gyakorlati példát és esettanulmányt tartalmaz.
10. Ismeretek / készségek felmérése
Tevékenység
10.1 Minősítési kritériumok
10.4 Előadás

10.5 Gyakorlat

Zárthelyi dolgozaton való
részvétel
Zárthelyi dolgozaton való
részvétel a kötelező könyvészet
alapján
Végső vizsga

Egy négy oldalas dolgozat
bemutatása a tanultak alapján
Egy négy oldalas esszé
(recenzió) megfogalmazása és
leadása a kötelező / ajánlott
könyvészet alapján
10.6 Minimális teljesítményszint

10.2 Minősítési módszer
9 nyílt és zárt kérdésből
álló tesztlap kitöltése
9 nyílt és zárt kérdésből
álló tesztlap kitöltése

18 nyílt és zárt kérdésből
álló tesztlap kitöltése

10.3 Százalékos
értéke a végső
jegyből
20%
20%

30%
15%

15%




Egy zárthelyi dolgozaton való részvétel, (vagy két szemináriumi dolgozat leadása) és
A végső vizsgán való részvétel.

Dátum

Előadások címzetes előadója

Gyakorlatok címzetes előadója

2015. szeptember 30. dr. Székely Zsolt egy . docens
Data avizării în departament
...........................................

dr. Székely Zsolt egy . docens

Semnătura directorului de departament
…............................

