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Kompetenciák (1–2.) és a tantárgy leírása (3):
1. A műveltség fejlesztése, a személyes tapasztalatok tudományos keretbe történő
integrálása, a tudományos fogalmak helyes használata, a szövegértés, az
információfeldolgozás fejlesztése, az iskolán kívül megszerzett ismeretek integrálása.
2. A tudomány eredményeinek naprakész ismerete, műveltségterületi összefüggések
felismerése, a tudományterület értékeinek és kutatási eljárásainak megismertetése a
társadalmi értékek elsajátitása.
3. A kurzus a középkori előzmények, a nagy földrajzi felfedezések által indukált kora újkori
nemzetközi gazdasági mozgások, a gazdaságföldrajzi, éghajlati, földrajzi,
demográfiai viszonyok, a mezőgazdasági, az ipari, a kereskedelmi mozgások
áttekintését tartja fő feladatának. A tantárgy a XVI. századtól a XVIII. század elejéig
tartó korszak válságok és konjunktúrák váltakozására épülő képének megrajzolásán
keresztül ismerteti meg a hallgatókat a kora újkori Magyarország – a Királyi
Magyarország és a Hódoltság, illetve az Erdélyi Fejedelemség – gazdasági életével.
Különös figyelmet fordít a gazdálkodás infrastruktúrájának, (híradás, útvonalak,
közlekedés, szállítás) leírására, és a városok mint a gazdasági tevékenység szervezői
(piacok, vásárok, bankok, hitelnyújtás) bemutatására..
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