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Az óra tartalmi ismertetése: 
A tantárgy az első világháború kitörése és a hidegháborús korszak vége közötti periódusban tekinti át 

az egyetemes történelem eseményeit, elsősorban a politikatörténeti változások és a nemzetközi 

diplomácia alakulásának aspektusából. Különös hangsúlyt kapnak a világháborúk kirobbanásának és 

lezárásának politikai-diplomáciai vonatkozásai és következményei, valamint a bipoláris világrend 

kialakulásának és a hidegháború korának meghatározó momentumai. A tantárgy kiemelt fontossággal 

kezeli a korszak folyamán nagyhatalmi státuszt birtokló országok változó körének, ezen államok 

történetének és a világhatalmi pozíciójukban bekövetkezett változások hatásának a bemutatását. 

Földrajzi szempontból az európai, amerikai és ázsiai kontinensek történései állnak a tantárgy 

keretében elhangzó előadások fókuszában. 
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9-12. A hidegháború kora 
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