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Kompetenciák (1–2.) és a tantárgy leírása (3):
1. Műveltség fejlesztése, tudományos fogalmak elmélyítése, olvasás–szövegértés,
információfeldolgozás, műveltségterületek összefüggése.
2. Tudományos eredmények ismerete, szaknyelvi szövegek interpretációja, demokratikus
értékek iránti elkötelezettség, hátrányos társadalmi helyzet iránti érzékenység.
3. A 19. század második felétől a jelenkorig terjedő időszak egyetemes történetéből a politika
világának ,,uralkodó eszméivel” és azok intézményesülésével, a politikai eszmék mint
cselekvési programok bemutatásával foglalkozunk. A rokontudományok
eredményeire is támaszkodva ismertetjük az eszmeáramlatok főbb sajátosságait,
ember- és társadalomfelfogását, valamint az állami és politikai intézményesülés
formáit. Külön tárgyaljuk a szabadságjogok, a hatalommegosztás, az
„önkormányzatiság”, a legfőbb döntéshozói szervek (pl. parlamentarizmus) és a
nyilvánosság kérdéskörét, amely alkalmas az egyes országok, államok történetének
összehasonlító szemléletű, komparatív módszerű bemutatására is. Az ,,izmusok”
sorából elsősorban azokkal foglalkozunk (liberalizmus, nacionalizmus,
konzervativizmus, szocializmus, kommunizmus, fasizmus, nemzetiszocializmus),
amelyek a politikai rendszerek valódi meghatározói vagy intézményesült formái
lettek. Érintjük pl. az anarchizmust vagy az egyházi, vallási programok szociális
kérdéseit is. A civilizációs különbözőségekre vonatkozó ismeretfejlesztés céljából az
európai (angol, francia, német, olasz, lengyel), a „szovjet”, illetve az észak-amerikai
alakzatok és egymásrahatások jellemzői mellett tárgyaljuk az iszlám világ (pl.
Törökország) és Japán politikai intézményesülésének történetét. Az előadások
koncepcionális módon támaszkodnak a jelenkortörténetben alkalmazott
médiaelemzésekre, továbbá a fényképre és filmre mint történeti forrásra és az oral
history értelmezéseire is.
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