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1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE)
1.2 Kar
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
1.3 Intézet
Politikatudományi Intézet
1.4 Szakterület
politikatudomány
1.5 Képzési szint
alapszak (BA)
1.6 Szak / Képesítés
politológus
2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve
Román politikai rendszer
2.2 Az előadásért felelős tanár neve
Dr. Bakk Miklós egy. docens
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Drd. Szász Alpár Zoltán tanársegéd
2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 2 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa köt.
3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
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A tanulmányi idő elosztása: 4 tanóra:
egyéni tanulmányi óra: 3
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)
Vizsgák
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma
42
3.8 A félév össz-óraszáma
98
3.9 Kreditszám
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4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi
4.2 Kompetenciabeli
5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás
lebonyolításának feltételei

5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

Az akadémiai tisztesség elveivel összeegyeztethetetlen megnyilvánulásokat a
Kar belső szabályai tiltják:
http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-sideontologice/
illetve: http://www.bbte-politologia.ro/letoltesek.php
A plágiumot a tanszék és a Kar 1-es osztályzattal és további szigorú
rendelkezésekkel szankcionálja.
A tárgyból érdemjegyet és kreditpontokat szerezhetnek mindazok, akik a
szemináriumi órák legalább 75%-án (azaz legalább 9 szemináriumon) részt
vesznek.

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Konkrét helyzetelemzés a politikatudomány alapvető elveinek, elméleteinek és módszereinek
alkalmazása révén
Az alapfogalmak megfelelő alkalmazása a politikatudományok terén
Az alapfogalmak adekvát használata a szakmai kommunikáció során
Standard eljárások és kritériumok alkalmazása politikai programok értékelésében
Helyzet- és folyamatelemzés konkrét intézményi és politikai kontextusokra nézve.

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése

7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

Az előadássorozat célja bemutatni Románia politikai rendszerét. A kurzus a
romániai politikai rendszer ismertetésével, a politikai hagyományok és az
alkotmányozási tradíciók bemutatásával kezdődik. Ezt követően ismerteti a
legfontosabb politikai intézmények – a parlament, a kormány, az államfő, a
közigazgatási rendszer – szerkezetét és működését, majd bemutatja a román
pártrendszert és a választási rendszert. A pártrendszer bemutatása kapcsán a
politikai törésvonalak és a politikai kultúra rövid elemzésére is sor kerül, a
pártok kialakulásának a bemutatása pedig összekapcsolódik az átmenet
romániai folyamatának rövid ismertetésével. A kurzus bemutatja az RMDSZ
helyét és szerepét a román politikai rendszer kialakulásában. A politikai
intézmények bemutatását a történeti előzmények ismertetése vezeti be. A
politikai rendszer leírását a román demokrácia típusára vonatkozó
értelmezések rövid áttekintése egészíti ki.
Kulcsszavak: politikai rendszer, román alkotmányozási tradíciók, hatalmi
ágak szétválasztása, kétkamarás parlament, kormányforma, román
alkotmánybíróság, bírói szervezet, központi közigazgatás, helyi közigazgatás,
önkormányzati törvény, román pártrendszer, posztkommunista pártok,
történelmi pártok, RMDSZ, román választási rendszer, választójogi reform,
kisebbségpolitika, a román demokrácia típusa.
A kurzus elvégzése nyomán a hallgatóknak:
– ismerniük kell a román politikai rendszer alkotmányos felépítését,
fontosabb intézményeit
– tudniuk kell összehasonlító tanulmányt készíteni a román politikai rendszer
valamely részletéről, intézményéről, vonatkozásáról

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
A román politikai hagyományok. Alkotmányok és
politikai intézmények a XIX. és XX. században.
A román politikai rendszer ma – alkotmányos
intézmények, kormányzati forma

Didaktikai módszerek
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák

Megjegyzések
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat

A parlament és a kormány

Az államfő, az alkotmánybíróság, egyéb alkotmányos
intézmények, az igazságszolgáltatás rendszere.
A közigazgatás. Rövid történeti összefoglaló, a
közigazgatás rendszere. A központi közigazgatás
Helyi közigazgatás, helyi önkormányzatok

A román politikai pártok. Történeti visszatekintés, a
jelenlegi pártok az átmenet tükrében
Politikai törésvonalak és szavazói viselkedés

A román pártrendszer

A választási rendszer. Történeti vonatkozások,
választási törvények
Az átmenet időszakának választásai (1990-2008)

Politikai kultúra és politikai elitek Romániában

A román kisebbségpolitika rendszere. Az RMDSZ a
román politikai rendszerben
A román politikai rendszer jellemzése, a demokrácia
típusa

elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése
Fogalmak,
intézmények bemutatása. Történeti példák
elemzése

A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat
A hallgatóknak el kell
olvasniuk a sillabuszban
megadott szakmunkákat

Könyvészet
Bakk Miklós: A román alkotmány módosítása – a szerves fejlődés határpontján.
In: Regio, 2003/4.
Barbu, Daniel: Politica pentru barbari. Ed.Nemira & Co, Buc. 2005.
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în
România. Manual de bază. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004.

Bogdanor, Vernon (szerk.): Politikatudományi enciklopédia, Osiris Kiadó, Bp., 2001.
Preda, Cristian: Partide şi alegeri în România postcomunistă: 1989-2004. Ed. Nemira,
Buc., 2005.
Stanomir, Ioan: Libertate, lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc.
Polirom, Iaşi, 2005.
8.2 Szeminárium / Labor
Didaktikai módszerek Megjegyzések
A román és magyar törvényhozási folyamat
Az egyes
A hallgatók önálló
összehasonlítása
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
A bírói hatalom a különböző román alkotmányokban
Az egyes
A hallgatók önálló
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
Kormányalakítás Romániában – államfő és parlament Az egyes
A hallgatók önálló
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
A választójog Romániában 1866-tól napjainkig
Az egyes
A hallgatók önálló
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
Ion Iliescu mandátumai és az alkotmánybíróság
Az egyes
A hallgatók önálló
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
A bíróságok szervezete ma
Az egyes
A hallgatók önálló
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
Pártok 1989 után, párttörvények, választáson
Az egyes
A hallgatók önálló
résztvevő pártok száma, román pártrendszer
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
Politikai tradíciók a XIX. századi Romániában:
Az egyes
A hallgatók önálló
liberalizmus, konzervativizmus, junimizmus
intézmények,
munkája és a házi
folyamatok vagy
olvasmányok
történeti fejlődési
elszámoltatható
pályák konkrét
áttanulmányozása.
áttekintése
A Stanomir-jelentés
Az egyes
A hallgatók önálló

Az egyházak a román alkotmányos rendszerben 1866tól napjainkig

Az RMDSZ és az 1991-es román alkotmány
módosítása

A Demokrata Konvenció története

Románia kisebbségpolitikai rendszere

A román alkotmánybíróság

intézmények,
folyamatok vagy
történeti fejlődési
pályák konkrét
áttekintése
Az egyes
intézmények,
folyamatok vagy
történeti fejlődési
pályák konkrét
áttekintése
Az egyes
intézmények,
folyamatok vagy
történeti fejlődési
pályák konkrét
áttekintése
Az egyes
intézmények,
folyamatok vagy
történeti fejlődési
pályák konkrét
áttekintése
Az egyes
intézmények,
folyamatok vagy
történeti fejlődési
pályák konkrét
áttekintése
Az egyes
intézmények,
folyamatok vagy
történeti fejlődési
pályák konkrét
áttekintése

munkája és a házi
olvasmányok
elszámoltatható
áttanulmányozása.
A hallgatók önálló
munkája és a házi
olvasmányok
elszámoltatható
áttanulmányozása.
A hallgatók önálló
munkája és a házi
olvasmányok
elszámoltatható
áttanulmányozása.
A hallgatók önálló
munkája és a házi
olvasmányok
elszámoltatható
áttanulmányozása.
A hallgatók önálló
munkája és a házi
olvasmányok
elszámoltatható
áttanulmányozása.
A hallgatók önálló
munkája és a házi
olvasmányok
elszámoltatható
áttanulmányozása.

Könyvészet
1) A román és magyar törvényhozási folyamat összehasonlítása
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România. Manual de bază. Ed. Accent, ClujNapoca, 2004.
Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris K., Budapest, 1998.
Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Bp., 2003.
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attila és Veress Emőd.
Önkormányzati Menedzsmentért
Alapítvány, Kolozsvár, 2003.
2) A bírói hatalom a különböző román alkotmányokban
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România. Manual de bază. Ed. Accent, ClujNapoca, 2004.
Deleanu, Ion: Drept Constitutional si Institutii Politice, tratat, Vol I, II, Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1996.
Deleanu, Ion: Institutii si proceduri constitutionale. Vol I, II, Ed Servo-sat Arad, 1998.
Drăganu, Tudor: Drept Constitutional si Institutii Politice. Vol I, II, Ed Lumina-lex, Bucuresti, 1998
Ionescu, Cristian: Constitutia Romaniei. Editura ALL BECK, Buc., 2003.
3) Kormányalakítás Romániában – államfő és parlament
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România. Manual de bază. Ed. Accent, ClujNapoca, 2004.
Deleanu, Ion: Drept Constitutional si Institutii Politice, tratat, Vol I, II, Ed. Europa Nova,
Bucuresti, 1996.
Deleanu, Ion: Institutii si proceduri constitutionale. Vol I, II, Ed Servo-sat Arad, 1998.
Drăganu, Tudor: Drept Constitutional si Institutii Politice. Vol I, II, Ed Lumina-lex, Bucuresti, 1998
Pavel, Dan – Huiu, Iulia: O istorie analitică a Convenţiei Democratice (1989-2000). Polirom, Iaşi, 2003.
Preda, Cristian: Sistemul politic românesc după patru scrutinuri. Studia politica,
Universitatea din Bucuresti/Editura
Meridiane, vol. I, nr. 1/2001,

4) A választójog Romániában 1866-tól napjainkig
Murariu, Ioan – Iancu, Gheorghe: Constituţiile române. Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Buc., 1995.
Preda, Cristian: Sistemul politic românesc după patru scrutinuri. Studia politica,
Universitatea din Bucuresti/Editura
Meridiane, vol. I, nr. 1/2001,
5) Ion Iliescu mandátumai és az alkotmánybíróság
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România. Manual de bază. Ed. Accent, ClujNapoca, 2004.
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attika és Veress Emőd. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány,
Kolozsvár, 2003.
„22” c. folyóirat (kommentárjai) – internetről cikkek
6) A bíróságok szervezete ma
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în
România. Manual de bază. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004.
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attila és Veress Emőd.
Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány, Kolozsvár, 2003.
7) Pártok 1989 után, párttörvények, választáson résztvevő pártok száma, román pártrendszer
Ionescu, Cristian: Regimul politic în România. Editura All Beck, Buc., 2002.
Preda, Cristian: Sistemul politic românesc după patru scrutinuri. Studia politica,
Universitatea din Bucuresti/Editura
Meridiane, vol. I, nr. 1/2001.
Stoica, Stan: Dicţionarul partidelor politice din România. Ed. Meronia, Buc., 2004
8) Politikai tradíciók a XIX. századi Romániában: liberalizmus, konzervativizmus, junimizmus
Alexandrescu, Sorin: Paradoxul român. Ed. Univers, Buc., 1998.
Andreescu, Gabriel: Naţionalişti, antinaţionalişti – o polemică în publicistica românească. Ed. Polirom, Iaşi, 1996.
Iliescu, Adrian-Paul: Liberalismul românesc, între succese şi iluzii. Ed. Bic All, Buc., 1998.
Marino, Adrian: Al treilea discurs. Cultură, ideologie şi politică în România. Polirom, Iaşi, 2001.
9) A Stanomir-jelentés
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attika és Veress Emőd. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány,
Kolozsvár, 2003.
A Stanomir-jelentés. Magyar Kisebbség, 2010/1-2
10) Az egyházak a román alkotmányos rendszerben 1866-tól napjainkig
Murariu, Ioan – Iancu, Gheorghe: Constituţiile române. Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Buc., 1995.
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attika és Veress Emőd. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány,
Kolozsvár, 2003.
Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002.
11) Az RMDSZ és az 1991-es román alkotmány módosítása
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attika és Veress Emőd.
Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány, Kolozsvár, 2003.
Bakk Miklós: A román alkotmány módosítása – a szerves fejlődés határpontján. In: Regio, 2003/4.
Barbu, Daniel: Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă. Ed. Nemira, Buc., 1999.
Varga Attila: A romániai alkotmánymódosítás politikai, jogelméleti és törvényhozási háttere. In: Regio, 2003/4.
12) A Demokrata Konvenció története
Pavel, Dan – Huiu, Iulia: O istorie analitică a Convenţiei Democratice (1989-2000).Polirom, Iaşi, 2003.
13) Románia kisebbségpolitikai rendszere
Andreescu, Gabriel: Naţionalişti, antinaţionalişti – o polemică în publicistica românească. Ed. Polirom, Iaşi, 1996.
Andreescu, Gabriel: Solidaritatea alergătorilor de cursă lungă: jurnal tematic. Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
Andreescu, Gabriel: Ruleta. Români şi maghiari, 1990-2000. Polirom, Iaşi, 2001.
14) A román alkotmánybíróság
Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002.
Veress Emőd: A román Alkotmánybíróság szervezete és hatásköre. Jura, 7. évf., 2.sz.
Bakk Miklós: A román alkotmány módosítása – a szerves fejlődés határpontján. In: Regio, 2003/4.
*** Románia Alkotmánya [2003]. A bevezetőt írta Varga Attila és Veress Emőd. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány,
Kolozsvár, 2003.
Boc, Emil – Curt, Cynthia Carmen: Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România. Manual de bază. Ed. Accent, ClujNapoca, 2004.

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
A tárgy általános áttekintést ad Románia alkotmányos politikai intézményeiről. Ekként lehetővé teszi a
politikatudományi alapfogalmak alkalmazását egy konkrét esetre, ugyanakkor jó alap a szakközigazgatási
képesítés megalapozásában is.
10. Értékelés
Tevékenység típusa

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek

10.3 Aránya a végső
jegyben

10.4 Előadás

A
kurzusokon
és Zárthelyi írásbeli dolgozat,
szemináriumokon szerzett mely felméri a hallgatók
ismeretek felmérése.
előadásokon,
60%
szemináriumokon és egyéni
foglalkozásokon
megszerzett tudását.
10.5 Szeminárium / Labor A szemináriumi
A szemináriumi osztályzat a
tevékenység
következő részjegyekből
folyamatossága és a kapott tevődik össze: jegyzetek (5
feladatok teljesítése
pont) + az olvasmányokból
küldött kérdések (2 pont) +
a szemináriumokon való
aktív részvétel (3 pont). A
40%
BBTE diákjainak jogállását
rögzítő szabályzat 29.
cikkelye 2. bekezdésének
értelmében a
szemináriumok minimum
75%-án a részvétel
köztelező.
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
A tárgyból érdemjegyet és kreditpontokat szerezhetnek mindazok, akik a szemináriumi órák legalább 75%án (azaz 5 szemináriumon) részt vesznek.
Az érdemjegy a következő osztályzatok súlyozott összege:
–szemináriumi osztályzat: 40%;
– vizsga (zárthelyi dolgozat): 60%.
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Szeminárium felelőse

2013 szeptember
Az intézeti jóváhagyás dátuma
2013. szept. 30.

Intézetigazgató

