
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-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 Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba és biztonsági tanulmányokba 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Sata Kinga-Koretta 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Sata Kinga-Koretta 

2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 2 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa Kötelező 

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

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

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

14 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 2x 

14 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 0,5x

14 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)  

Vizsgák 6 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 62 

3.8 A félév össz-óraszáma 104 

3.9 Kreditszám 5 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  

4.2 Kompetenciabeli  

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 a 

szemináriumi órák legalább 75%-án (azaz legalább 9 szemináriumon) 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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A politikai elméletek alapvető elveinek, fogalmainak és módszereinek alkalmazása a társadalmi, 

politika berendezkedés elemzésében és értékeléseben 

- Konkrét helyzetelemzés a politikatudomány alapvető elveinek, elméleteinek és módszereinek 

alkalmazása 

- Az alapfogalmak megfelelő alkalmazása a politikatudományok terén 

- A politikatudomány fogalmi apparátusának használata a társadalmi-politikai elméletek 

hatásának és relevanciájának megítélésére 

- A politikatudomány alapfogalmainak használata egyes események és folyamatok leírására és ok-

okozati magyarázatára 

 

Projektek, tervezetek, programok és politikai akciók megtervezése és menedzselése 

-A tanulmányozott modellek felhasználása egyes projekt-, tervezet-, programelemek 

megtervezésénél 

-A politikatudomány fogalmi apparátusának és metodológiájának az alkalmazása az egyes tervek, 

projektek relevanciájának értékelésekor. 

 

A társadalmi és politikai rendszerek elemzési módszereinek használata 

- A társadalmi és politikai rendszerek állapotának és evoluciójának elemzése 

- A politikai elemzés módszertani eleminek azonosítása 

- Elméletek és módszerek felismerése és használata bizonyos társadalmi és politikai feszültségek 

magyarázatára 

- A politikatudomány módszertanának az alkalmazása kortárs társadalmi és politikai rendszerek 

sajátos folyamatainak az elemzésére 

- A politikai elemzés technikáinak felhasználása konkrét esetek kritikai elemzésére 
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7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

A tantárgy a nemzetközi politika alapfogalmainak elsajátítását célozza, 

ugyanakkor a hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy megtanulják, hogyan 

viszonyuljanak kritikusan a fontosabb tudományos teóriákhoz és 

világtörténeti eseményekhez, fejlesszék elemzési és értelmezési készségüket 

és képességeiket, valamint megvitassák társaikkal a nemzetközi 

kapcsolatokat érintő kérdéseket. A cél egy olyan szemléletmód elsajátítása, 

amellyel a hallgatók a nemzetközi politikai élet történéseit, a meghatározó 

trendeket értékelni tudják. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

Az előadássorozat célja bevezetni a hallgatókat a nemzetközi kapcsolatok 

tanulmányozásába. Mind az előadások, mind a szemináriumi tevékenység 

célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetközi kapcsolatok 

alapfogalmaival, uralkodó teóriáival és különböző irányzataival. A tantárgy 

áttekintést nyújt a XX. század nemzetközi kapcsolatainak jelentősebb 

eseményeiről és megalapozza a későbbi nemzetközi kapcsolatokkal és 

Európai Unióval kapcsolatos tárgyakat. 

A kurzus tananyaga három részre tagolható: a nemzetközi kapcsolatok rövid 

története, a nemzetközi politika főbb elméletei, és a nemzetközi kapcsolatok 

fontosabb kérdései. A kurzus előadásokra és szemináriumi tevékenységre 

támaszkodik. Kötelező a hallgatók aktív részvétele az órákon. Az előadások 

érinthetik az ajánlott irodalmat, de nem feltétlenül támaszkodnak a megjelölt 

irodalomra. 



8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezetés I: a nemzetközi fogalma, nemzetközi jog, 
nemzetközi politika 

 

Interaktív előadás  

2. Bevezetés II: a nemzetközi viszonyok szereplői 

 

Interaktív előadás  

3. Bevezetés III: nemzetközi politikai elemzés szintjei Interaktív előadás  

4. Államok, nemzetek, kormányok. Nemzetállamok: a 
hagyományos rendszer 

Interaktív előadás  

5. Az államon túl: a modern világ szereplői. Nemzetközi 
szervezetek. Pólusok, blokkok, hatalmi centrumok 

Interaktív előadás  

6. A nemzetközi kapcsolatok rövid története és főbb témái Interaktív előadás  

7. A XX. század nemzetközi kapcsolatainak rövid története 
és főbb témái 

Interaktív előadás  

8. Birodalmak, birodalmak bukása, imperializmus, neo-
imperializmus 

Interaktív előadás  

9.  A hidegháború és a kommunizmus bukása Interaktív előadás  

10. Globalizáció Interaktív előadás  

11. Nemzetközi politikai gazdaságtan Interaktív előadás  

12. Biztonságpolitika Interaktív előadás  

13. Globális környezetvédelem Interaktív előadás  

14. Az Európai Unió Interaktív előadás  

Könyvészet 

Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Budapest, Osiris, 2003. 

Kiss J. László: Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében. Budapest, Osiris, 2009. 

Calvocoressi Peter: Politica mondială după 1945, CEU Alfa, 2000. 

Miroiu, Andrei, Ungureanu Radu-Seastian (szerk.): Manual de relații internaționale. Iasi, Polirom, 2006. 

Di Nolfo, Ennio: Introducere în istoria relaţiilor internaţionale. Bucureşti, All, 2007. 

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789-1939. Budapest, 1994. 

Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend alakulása. Budapest, Európa, 2002. 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

2. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

3. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

4. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

5. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

 



olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

6. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

7. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

8. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

9.  A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

10. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. Házi 

dolgozatok vázlatának bemutatása. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

11. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. Házi 

dolgozatok vázlatának bemutatása. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

12. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. Házi 

dolgozatok vázlatának bemutatása. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

13. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. Házi 

dolgozatok vázlatának bemutatása. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

14. A házi feladatok megbeszélése, közös javítás. 

Olvasmányok bemutatása, megbeszélése. Házi 

dolgozat megbeszélése. 

A hallgatók önálló 

munkája és a házi 

olvasmányok 

elszámoltatható 

áttanulmányozása. 

 

Könyvészet 

Hóvári János: A 21. századi Törökország új utakon 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3  

 

Klein András: Egy új bolgár Macedónia-politika felé 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3  

 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3


Csicsmann László -N. Rózsa Erzsébet: A Török Köztársaság az átalakuló Közel-Keleten 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3  

 

Kis-Benedek József: A Közel-Kelet katonai sajátosságai 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3  

 

Mezey Mariann: Az Európai Unió és a proliferáció elleni küzdelem 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3  

 

Szalay-Bobrovniczky Vince: Gondolatok a magyar–osztrák kapcsolatokról 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3  

 

Rövid Éva: Nemzetközi összefogás a modernkori tengeri kalózkodás visszaszorítása érdekében 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

 

Gyene Pál: Azerbajdzsán: játékos vagy sakkfigura a „nagy játszmában”? 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

 

Háda Béla: Tábornokok a kereszttűzben - Mianmar az ázsiai hatalmi érdekszférák metszetében 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

 

Hettyey András: Az Európai Unió bizalmi válsága, különös tekintettel a bővítéspolitikára 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

 

Varga Miklós: Egy közös uniós stratégiai kultúra kilátásai - elméleti megfontolások és gyakorlati akadályok 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

 

Szilágyi Imre: Magyarország és délszláv szomszédainak kapcsolatai 2010 után 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

 

Jordán Gyula: A Kína-modell és a kínai kivételesség kérdései 

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3  

1) A hallgatóknak kötelező részt venniük a szemináriumokon. A szemináriumi megbeszéléseken elvárás az 

aktív részvétel és pozitív elbírálásban részesülnek a kritikai gondolkodást tükröző kérdések és interaktív 

vitát indító hozzászólások (mind az előadások, mind a szemináriumok során). Minden szemináriumon 

megbeszéljük az adott hétre szóló olvasmányt. 

2) Ugyancsak szemináriumi elvárás a kurzus elején kiválasztott ország külpolitikájának heti rendszerességel 

történő bemutatása, illetve az Excel-táblázat feltöltése (a hatalom forrásai a nemzetközi kapcsolatokban). 

3) Minden hallgatónak ki kell választania egy számára érdekes és a kurzus anyagához kapcsolódó témát, 

amelyet megfelelő dokumentálódás után bemutat szemináriumon. Minden bemutatóhoz egy egyoldalas 

vázlatot kell benyújtani. A bemutatásokat vita, megbeszélés követi. Javasolt témák: nemzetközi konfliktusok 

aspektusai; az Európai Unió; kisebbségek, a nagyhatalmak, környezetvédelem, az olaj, stb. szerepe a 

nemzetközi kapcsolatokban; nemzetközi egyezmények és/vagy szervezetek, stb. A kiválasztott témát az 

oktatóval kell egyeztetni a kurzus elején. 

4) A fenti pontban jelzett bemutatón alapul a házi dolgozat, melyet minden hallgatónak a vizsgaidőszakra 

kell elkészítenie. Elvárás, hogy a dolgozat megfeljen a tudományos dolgozat tartalmi és formai 

kritériumainak, illetve hogy tükrözze a bemutatáskor tett észerevételeket. 

 

  

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2013&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/default.asp?y=2012&t=3


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

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

A tárgy bevezetést nyújt a nemzetközi kapcsolatok elemzésébe, olyan elemzési és értékelési módszerek, 

technikák megismertetésével, amelyek más területeken is alkalmazhatóak. A tárgy fejleszti a gondolkodást 

és az érvelési készséget. A bemutatások, házi feladatok a nyilvános beszéd készségét is fejlesztik. 

10. Értékelés 

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

jegyben 

10.4 Előadás  A kurzusokon és 

szemináriumokon szerzett 

ismeretek felmérése. 

(1) A kiválasztott ország 

külpolitikájának heti 

bemutatása + Excel-

táblázat: 2 pont 

(2) A házi dolgozat 

vázlatának bemutatója:  2 

pont 

40% 

10.5 Szeminárium / Labor A szemináriumi 

tevékenység 

folyamatossága, a házi 

olvasmányok elolvasása és 

kijegyzetelése, a kapott 

feladatok teljesítése 

 (3) Aktív részvétel a 

szemináriumokon, 

olvasmányok bemutatása, 

megbeszélése: 2 pont 

(4) Házi dolgozat: 4 pont 

Az érdemjegyet a pontok 

száma adja. 

60% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

A tárgyból érdemjegyet és kreditpontokat szerezhetnek mindazok, akik az órák legalább 75%-án részt 

vesznek. Az érdemjegy a következő osztályzatok súlyozott összege: 

– szemináriumokon való tevékeny részvétel: 60%. 

– vizsga: házi dolgozat 40% 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2018 szeptember   Sata Kinga-Koretta   Sata Kinga-Koretta  

       

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2018. szept. 30.       


