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A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy a politikatudomány alapfogalmait, elméleti és módszertani
kereteit, főbb eredményeit ismerteti meg hallgatókkal. A félév során az
előadások strukturált ismereteket nyújtanak a politikai
berendezkedések, intézmények és magatartásformák lényegi
sajátosságaival kapcsolatban, a szemináriumok pedig irányított
kérdések alkalmazásával, illetve moderált viták és kiselőadások
formájában teremtenek lehetőséget az ily módon szerzett tudás
elmélyítésére. A hallgatók a kurzus segítségével betekintést nyernek a
választási-, a kormányzati- és a pártrendszerek működésébe,
megismerik a különböző politikai ideológiák és rezsimtípusok
jellemzőit, valamint a politikai folyamatok és a társadalmi környezet
viszonyát.

Kompetenciák leírása

A hallgatók elsajátítják a politikatudományi elemzéshez szükséges
főbb elméleti kiindulópontokat és elemzési kategóriákat. Ezáltal
egyszersmind képessé válnak a közeleti folyamatok magasabb
absztrakciós szinten való értelmezésére, tényközpontú,
elfogulatlanságra törekvő megismerésére. Megtanulnak különbséget
tenni a vélemény és a tudományos állítások között, illetve tájékozódni
az eltérő politikai érték(rend)ek és nézőpontok közegében.
1) A politikatudomány sajátosságai, működése, helye a tudományok
rendszerében.

2) A politika vizsgálatának alapfogalmai I. (Politika, hatalom, uralom)

Tantárgyi tematika heti bontásban

3) A politika vizsgálatának alapfogalmai II. (Állam, legitimitás,
szuverenitás)
4) A politika mint hivatás; a hivatásos politikus
5) A politikai ideológiák I. (Általános, elméleti megközelítés. Típusok
és besorolási lehetőségek)
6) A politikai ideológiák II. (Liberalizmus, konzervativizmus,
szocializmus)
7) Politikai törésvonalak és társadalmi tagoltság.
8) Politikai kultúra.
9) Pártok és pártrendszerek.
10) Választási rendszerek.
11) Kormányzati rendszerek.
12) Politikai rezsimek: totális és autoriter rendszerek.
13) Politikai rezsimek: demokráciák.
14) Demokratikus átmenet; politikai rendszerváltás Magyarországon.

Az aláírás megadásának feltételei

15) Közpolitika és kormányzati döntéshozatal.
A szemináriumokon való rendszeres jelenlét (2 hiányzás
megengedett), valamint két évközi zárthelyi dolgozat eredményes
megírása.

Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények

beszámoló (háromfokozatú jegy)

A vizsga módja

írásbeli
Kötelező irodalom: Egedy Gergely et al. /szerk./ (2013): Bevezetés a
politológiába. Egyetemi jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati- és
Tankönyvkiadó.

Szakirodalom

Ajánlott irodalom: Bayer József (2000): A politikatudomány alapjai.
Budapest, Napvilág. ISBN: 9789639082977.
Bihari Mihály (2013): Politológia. A politika és a modern állam –
pártok és ideológiák. Budapest, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó.
ISBN: 9789631976281
Gallai Sándor – Török Gábor /szerk./ (2005 [2003]): Politika és
politikatudomány. Budapest, Aula. ISBN: 9639478474
Gyurgyák János /szerk./ (2004): Mi a politika? Bevezetés a politika
világába. Budapest, Osiris. ISBN: 963-389-593-6.
Fisichella, Domenico (2006): A politikatudomány alapvonalai. Osiris
Kiadó. ISBN: 9633896053.
Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor (2007): A magyar
politikai rendszer. Budapest, Osiris. ISBN: 9789633899632

Az oktató(k) elérhetősége

Dr. Mandák Fanni (mandak.fanni@uni-nke.hu) szerda 16:00-17:00;
Dr. Pál Gábor (pal.gabor@uni-nke.hu) szerda 14.00-15.00; Dr.
Szentpéteri Nagy Richárd (szentpeteri.nagy.richard@uni-nke.hu)
Hétfő 15.00-16.00

