
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 

1.3 Intézet Politikatudományi 

1.4 Szakterület Politológia 

1.5 Képzési szint Alap 

1.6 Szak / Képesítés Politikatudományok 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Összehasonlító politológia: elmélet és módszer 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Bakk Miklós 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Szász Alpár Zoltán 

2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév 3 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa Kötelező 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 1,5 x  

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 0,5 x 

14 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 1 x 

14 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)  

Vizsgák 6 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 48 

3.8 A félév össz-óraszáma 104 

3.9 Kreditszám 5 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi − 

4.2 Kompetenciabeli C1: A politikatudományi alapfogalmak megfelelő, helyes használata 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

Az akadémiai tisztesség elveivel összeegyeztethetetlen megnyilvánulásokat a 

Kar belső szabályai tiltják: http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-

regulamente/reguli-etice-si-deontologice/, illetve http://www.bbte-

politologia.ro/letoltesek.php. 

A plágiumot a tanszék és a Kar 1-es osztályzattal és további szigorú 

rendelkezésekkel szankcionálja. 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

A tárgyból érdemjegyet és kreditpontokat szerezhetnek mindazok, akik az 

órák legalább 70%-án (azaz legalább 10 foglalkozáson) részt vesznek. 

http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-si-deontologice/
http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-si-deontologice/
http://www.bbte-politologia.ro/letoltesek.php
http://www.bbte-politologia.ro/letoltesek.php


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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C1: A politikai elméletek alapvető elveinek, fogalmainak és módszereinek az 

alkalmazása a társadalmi-politikai berendezkedés elemzésében, valamint 

értékelésében 

 A politikatudományi alapfogalmak megfelelő, helyes használata 

 Konkrét helyzetelemzés a politikatudomány alapvető elveinek, elméleteinek és 

módszereinek a segítségével 

 A politikatudomány fogalmi apparátusának alkalmazása a társadalmi-politikai 

elméletek hatásának és relevanciájának a megítélésére 

 A politikatudomány alapfogalmainak alkalmazása bizonyos események és 

folyamatok leírására, valamint ok-okozati magyarázatára 

C5: Társadalmi és politikai értékek mellett való érvelés, kiállás és ezek 

kommunikációja 

 Konkrét társadalmi-politikai helyzetelemzés az alapvető fogalmak 

alkalmazásával 
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7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A politikatudomány fejlődéstörténete, elmélete és 

módszere. 

A politikatudomány 

fejlődéstörténetének, elméleti 

vonulatainak és 

módszereinek a bemutatása. 

A hallgatóknak előzetes 

ismeretekkel kell 

rendelkezniük, továbbá 

el kell olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

2. Az összehasonlító politológia módszere. Az összehasonlító 

politikatudományi kutatás 

logikájának és módszereinek 

az ismertetése. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

3. Az összehasonlító politikatudomány korszakai és iskolái. A főbb politikatudományi 

iskolák és irányzatok 

ismertetése. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

4. Alapfogalmak (I) – Hatalom, uralom, legitimitás, 

autoritás. 

A felsorolt alapfogalmak 

részletes áttekintése. 

A hallgatóknak előzetes 

ismeretekkel kell 

rendelkezniük, továbbá 

el kell olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

A tananyag a politikatudománynak az első év folyamán elsajátított 

alapelemeire épít, s ekképp a tantárgy elsődleges célja általános politológiai 

fogalmakat, elméleteket és kérdésköröket tárgyalni összehasonlító 

szemszögből. Így szeretné hozzásegíteni a hallgatókat ezek mélyebb 

megértéséhez, illetve adekvát alkalmazásához. Emellett természetesen újabb, 

az összehasonlító politológiában széles körben alkalmazott fogalmakat meg 

elméleteket is bevezet. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

Az előbbiek érdekében az olvasmányok kettős célt követnek. Egyfelől a 

fogalmakat mutatják be, másfelől pedig szemléltetik alkalmazásuk mikéntjét. 

Ily módon az előadássorozat arra is hivatott, hogy felvértezze a diákokat 

olyan ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik a másod- és harmadéves 

szaktantárgyak sikeres tanulmányozását. 



 

5. Alapfogalmak (II) – Nemzetek és államok. A felsorolt alapfogalmak és a 

velük kapcsolatos tipológiák 

részletes áttekintése. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

6. A politikai rendszerek osztályozása. A politikai rendszer 

fogalmának és elemeinek, 

valamint a főbb 

rendszertipológiáknak a 

bemutatása. 

A hallgatóknak előzetes 

ismeretekkel kell 

rendelkezniük, továbbá 

el kell olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

7. Alkotmányok és területi hatalommegosztás. Az alkotmányokkal és a 

területi hatalommegosztással 

kapcsolatos részletes 

ismeretek átadása. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

8. A törvényhozó hatalom. A parlamentek szerepének, 

funkcióinak, formális 

hatalmának és szerkezetének 

az áttekintése. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

9. A végrehajtó hatalom. A végrehajtó hatalom 

szerepének, funkcióinak, 

formális hatalmának és 

típusainak az áttekintése. Új 

kutatási eredmények és 

tipológiák bemutatása a 

kormányzati formákra 

vonatkozóan. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

10. A politikai kultúra és a politikai szocializáció. A politikai kultúra elemeinek 

és típusainak a bemutatása. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

11. A politikai részvétel és a közvélemény. Alapismeretek átadása a 

politikai részvétellel, a 

médiával és a 

közvéleménnyel 

kapcsolatban. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

12. Pártok és pártrendszerek. A politikai párt fogalmának, 

jellemzőinek és funkcióinak 

a bemutatása. 

A hallgatóknak előzetes 

ismeretekkel kell 

rendelkezniük, továbbá 

el kell olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

13. Képviselet, választások és szavazók. A képviseleti modellek, a 

választások és funkcióik, 

valamint a főbb választási 

rendszerek ismertetése. 

A hallgatóknak előzetes 

ismeretekkel kell 

rendelkezniük, továbbá 

el kell olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 

14. Érdekcsoportok. Az érdekcsoport-tipológiák 

és az érdekcsoporti politika 

alapvető modelljeinek a 

bemutatása. 

A hallgatóknak el kell 

olvasniuk a 

tanmenetben megjelölt 

szakirodalmat. 
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8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A politikatudomány fejlődéstörténete, elmélete és 

módszere. 

A korábban 

megszerzett tudás 

átismétlése, 

elmélyítése, illetve új 

ismeretanyag 

bemutatása. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

2. Az összehasonlító politológia módszere. Az összehasonlító 

politikatudományi 

kutatás logikájának és 

módszereinek a 

megbeszélése, 

illusztrálása. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

3. Az összehasonlító politikatudomány korszakai és iskolái. A főbb 

politikatudományi 

iskolák és irányzatok 

megbeszélése. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

4. Alapfogalmak (I) – Hatalom, uralom, legitimitás, 

autoritás. 

A felsorolt 

alapfogalmak 

felelevenítése és 

elmélyítése. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 



5. Alapfogalmak (II) – Nemzetek és államok. A felsorolt 

alapfogalmak és a 

velük kapcsolatos 

tipológiák átbeszélése, 

illusztrálása. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

6. A politikai rendszerek osztályozása. A politikai 

rendszerekkel 

kapcsolatos ismeretek 

átbeszélése, 

illusztrálása. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

7. Alkotmányok és területi hatalommegosztás. Az alkotmányokkal és a 

területi 

hatalommegosztással 

kapcsolatos ismeretek 

átbeszélése, 

illusztrálása. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

8. A törvényhozó hatalom. A parlamentekkel 

kapcsolatos ismeretek 

átbeszélése, 

illusztrálása. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

9. A végrehajtó hatalom. A végrehajtó 

hatalommal kapcsolatos 

ismeretek átbeszélése, 

illusztrálása. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

10. A politikai kultúra és a politikai szocializáció. A politikai kultúrával 

kapcsolatos ismeretek 

átbeszélése. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

11. A politikai részvétel és a közvélemény. Az olvasmányok 

megbeszélése. 

A házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

12. Pártok és pártrendszerek. A politikai pártokkal 

kapcsolatos ismeretek 

átbeszélése. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

13. Képviselet, választások és szavazók. Az olvasmányok 

megbeszélése. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

14. Érdekcsoportok. Az érdekcsoportokkal 

kapcsolatos ismeretek 

átbeszélése, 

illusztrálása. 

A hallgatók önálló munkája 

és a házi olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
A tantárgy elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a politikai jelenségek, illetve folyamatok igen széles skáláját 

egymással összefüggő esetek elemzése révén megérteni, megmagyarázni, továbbá az összetett és átfogó vagy a 

specifikus megmagyarázandó következmények okait feltárni statikus, illetve dinamikus (szinkronikus avagy 

transzverzális, valamint diakronikus avagy longitudinális összehasonlítások) segítségével. 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Az előadásokon (és 

szemináriumokon) szerzett 

ismeretek felmérése. 

Zárthelyi írásbeli dolgozat, 

amely felméri a 

hallgatóknak az 

előadásokon (és 

szemináriumokon) 

megszerzett tudását.  

50% 

10.5 Szeminárium / Labor A szemináriumi 

tevékenység folyamatossága 

és minősége. 

A szemináriumi osztályzat 

az aktív részvételt, illetve 

a hozzászólásokban 

tükröződő ismereteket 

értékeli. 

10% 

A házi feladatok teljesítése. Az elvégzett házi 

feladatok mennyiségét és 

minőségét tükrözi. 

20% 

A félévi szemináriumi 

dolgozat összeállítása. 

A félévi szemináriumi 

dolgozat minőségét 

tükrözi. 

20% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

A tárgyból érdemjegyet és kreditpontokat szerezhetnek mindazok, akik az órák legalább 70%-án részt 

vesznek. Az értékelés alapját a zárthelyi dolgozat (írásbeli vizsga), a házi feladatok, a félévi szemináriumi 

dolgozat, valamint a hallgatók szemináriumi tevékenysége képezi. Az átmenő osztályzat megszerzésének 

feltétele a maximális pontszám 45–50%–ának elérése minden feladat esetében. (Az osztályozási kritériumok 

súlyozását lásd a 10.5 pontban.) 
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