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( D ) IV. 1. Tantárgyleírások
Tantárgy neve: Társadalomtörténet (legújabbkori magyar történelem)
Mely szakokon oktatják: geográfus szak, terület- és településfejlesztési szakirány
Tantárgyfelelős neve:

Tantárgyfelelős beosztása:

dr. Gergely Jenő

egyetemi tanár

Tantárgy besorolása: kollégium
Tantárgy heti óraszáma: 1
Tantárgy heti óraszáma: 1
Tantárgy heti óraszáma: –
Előirt külső szakmai gyakorlat: –
Tantárgy összóraszáma: 28
Tantárgy félévigénye: egy
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma: –

tanóra elmélet
tanóra tantermi gyakorlat
tanóra laboratóriumi gyakorlat
tanóra
félév (a 10. szemeszter)
kredit –

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint:
– Középiskolai történemi ismeretek
– Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza

Tantárgy célja, célkitűzései:
A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a legújabbkori társadalomtörténeti folyamatokkal, a társadalom struktúráltságára, a gazdaságra, a területi fejlődésre gyakorolt hatásaikkal.

A tantárgy évközi ellenőrzés módjai:
– Választott témakörökből kiselőadások
– Felmérő dolgozatok
– Házi dolgozat készítése választott témából

A tantárgy tartalma:
Főbb tematikus egységek:
Elméleti ismeretek:
– Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. A kiegyezés utáni társadalmi szerkezet.
– Az 1918-1919. évi forradalmak. A trianoni béke és következményei.
– A politika és a társadalom a két világháború között.
– A társadalom és a pártok a második világháború után. A kitelepítések, a népességcsere és következményeik.
– A tulajdonviszonyok változása és hatásai a társadalom struktúráltságára (1940-es, 1950-es évek).
– A társadalom és forradalom 1956-ban. Restauráció, konszolidáció.
– A gazdaság és a társadalom a Kádár-korszakban
– A rendszerváltozás politikai, társadalmi, gazdasági alapjai.
A szemináriumokon feldolgozandó témák az elméleti előadások témaköreihez kötődnek. A szemináriumi kiselőadások, a házi dolgozatok témáit a hallgatók szabadon választják a megadott listáról.
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IV. 1. Tantárgyleírások
FOLYTATÁS

Tantárgy neve: Társadalomtörténet (legújabbkori magyar történelem)

Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék:
Kötelező irodalom:
Pölöskei F., Gergely J., Izsák L. szerk.: A 20. századi magyar történelem. (Egyetemi tankönyv) Korona Kiadó,
Budapest, 1997. (kijelölt részek)
Ajánlott irodalom:
Egy 68 tételt tartalmazó ajánlott irodalmat feltüntető listát a hallgatók kézhez kapnak.

A tantárgy tárgyi szükségletei:
– tanterem
– térképek, atlaszok
– könyvtári háttér

Tantárgyi vonatkozású kutatások:
Magyarország legújabbkori társadalomtörténeti kutatásainak követése.

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei:
– A hallgatók anonim kérdőíves megkérdezése.
– Tanszéki értekezleteken a tárgy oktatásával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése.

A tantárgy fejlesztési politikája:
A hazai tudományos eredmények tananyagba illesztése.

Személyi feltételek (létszám, felkészültség):
Az előadásokat Gergely Jenő, Izsák Lajos a történettudományok doktorai, egyetemi tanárok, Föglein
Gizella kandidátus, egyetemi docens tartja; a szemináriumokat Föglein Gizella vezeti.

