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A tantárgy szakmai tartalma

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a közpolitika-tudomány
alapfogalmaival és modelljeivel, eszköztárával, valamint a közpolitika
alakulását leíró-magyarázó legfontosabb elméleti megközelítésekkel. A kurzus
hangsúlyozza, hogy a közpolitikai problémák a hétköznapi életet átszövő
jelenségek. A tantárgy során kiemelt figyelmet kap a közpolitikai problémák
azonosítása, feldolgozása és a helyes végrehajtáshoz szükséges alapvető
készségek kialakítása.

Kompetenciák leírása

A XXI. század közigazgatási rendszereiben mind nagyobb szerepet kap a tág
értelemben vett állami és a közérdekből folytatott közösségi tevékenységek
tartalmi aspektusainak tudományos vizsgálata. A hallgatók a közpolitika
alapvető fogalmait és összefüggéseit elsajátítva megismerkednek a
közpolitikai gondolkodással és képessé válnak a közösség számára fontos
érdekeket célzó állami, társadalmi erőfeszítések eredményszempontú
megközelítésére, elemzésére.
1) A tárgy tartalma: a közpolitika meghatározása, fogalmi elemei.
2) Közpolitika mint gyakorlati tevékenység és mint tudományos diszciplína.
3) A közpolitika célja.
4) A közpolitika eszközei.
5) A közpolitika szereplői.
6) Közpolitika mint folyamat.

Tantárgyi tematika heti bontásban

7) Közpolitikai modellek.
8) A tematizáció.
9) A közpolitikai probléma meghatározása, közpolitikai tervezés.
10) Alternatívák kidolgozása és értékelése a közpolitikában.
11) A közpolitikai döntés.
12) Megvalósítás a közpolitikában. Programalkotás és végrehajtás.
13) Értékelés a közpolitikában.
14) Értékek a közpolitikában.
15) Mi a helyes közpolitika?
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