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( D ) IV. 1. Tantárgyleírások
Tantárgy neve: Területfejlesztés III./Kistérségek
Mely szakokon oktatják: geográfus szak, terület- és településfejlesztési szakirány
Tantárgyfelelős neve:
Tantárgyfelelős beosztása:
dr. Bartke István

tudományos tanácsadó

Tantárgy besorolása: főkollégium (résztárgy)
Tantárgy heti óraszáma: 1
tanóra elmélet
Tantárgy heti óraszáma: 1
tanóra tantermi gyakorlat
Tantárgy heti óraszáma: –
tanóra laboratóriumi gyakorlat
Előirt külső szakmai gyakorlat: 2 hét (10 nap) 80 óra, komplex jellegű
Tantárgy összóraszáma: 28
tanóra
Tantárgy félévigénye: egy
félév
Számonkérés módja: szigorlat, gyakorlati jegy
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma: –
kredit –
Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint
– Általános társadalmi- és gazdasági földrajz
– Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza
– Telephelyelméletek, Statisztika, Számítástechnika

Tantárgy célja, célkitűzései:
A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a kistérségek specifikumailva, a vizsgálati és
fejlesztési módszerekkel, a kistérségek fejlesztésének eszköztárával, társadalmi háttereivel. A tantárgyat abszolváló hallgatók képessé válnak arra, hogy a területfejlesztés piaci és közigazgatási szegmensében munkát
vállaljanak, illetve kutató, koncepcionáló munkát végezzenek.

A tantárgy évközi ellenőrzés módjai:
Az ismeretanyag fontosabb részeinek részletesebb elsajátítását, alkalmazási készségének fejlesztését, a
felkészülés évközi ellenőrzését a gyakorlatok keretében végezzük. Leggyakrabban alkalmazott ellenőrzési
formák:
– a felajánlott témakörökből egy választott témakör feldolgozása (házi dolgozat);
– kiselőadások tartása, megvitatása;
– röpdolgozatok, elsősorban a topográfiai ismeretek elsajátítása céljából;
– zárthelyi dolgozatok írása
– tanulmányutakon egy-egy résztéma feldolgozása, ismertetése.

A tantárgy tartalma:
Nagyobb tematikus egységek:
– A területfejlesztés dimenziói, célterületei
– A kistérség fogalma, jellemzői
– A kistérségek vizsgálati módszerei
– A kistérségek fejlesztési lehetőségei
– A kistérségek fejlesztésének eszközei
– A kistérségek fejlesztésének társadalmi, politikai hátterei
– A kistérségi szerveződések
– A helyi és területi közigazgatás szerepe a kistérségek fejlesztésében
– Az országhatárokon átnyúló kistérségek fejlesztésének sajátosságai
– A kistérségi együttműködés nemzetközi tapasztalatai
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IV. 1. Tantárgyleírások
FOLYTATÁS

Tantárgy neve: Területfejlesztés III./Kistérségek
A tantárgy tartalma folytatás:

Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék:
Szerző
Cím

Megjelenés

Kötelező irodalom:
helye
éve
Winkler György:
Területfejlesztés – Kistérségek
Eötvös Kiadó, Bp.
1999.
Ajánlott irodalom:
– Faluvégi Albert (szerk.): Térségi vizsgálatok a területfejlesztés decentralizált rendszerében. KSH. Módszertani tanulmány. Budapest, 1997.
– Csatári Bálint: A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége. Kézirat, a II. Országos Kistérségi Konferencia háttéranyaga. Kecskemét, 1997.
– Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztés kihívásai előtt az önkormányzati rendszer. Tér és Közigazgatás. MTA
Regionális Kutatások Központja. Magyar Közigazgatási Intézet. Budapest, 1994.
– Kistérségek, megyék, régiók és a közeljövő közigazgatása. Kutatási részjelentés. MTA Regionális Kutatások
Központja. Pécs, 1994.

A tantárgy tárgyi szükségletei:
– előadóterem, táblák, íróeszközök
– írás-, diavetítő, transzparensek, diák; videomagno, televíziókészülék, oktatókazetteák
– térképek, atlaszok
– könyvtári háttér

Tantárgyi vonatkozású kutatások:
Társadalomtudományi/gazdaságtudományi kutatások nyomon követése, tananyagba integrálása.

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

A tantárgy fejlesztési politikája:
– Hazai és külföldi tudományos eredmények, elsősorban az EU tagországok tapasztalatainak tananyagba integrálása.
– Az oktatáshoz szükséges információbázis, eszköztár bővítése.

Személyi feltételek (létszám, felkészültség):
A tantárgy elméleti és gyakorlati óráit dr. Winkler György kandidátus, megbízott előadó tartja.

