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( D ) IV. 1. Tantárgyleírások
Tantárgy neve: Makroökonómia
Mely szakokon oktatják: földrajztanári kiegészítő szak
Tantárgyfelelős neve:

Tantárgyfelelős beosztása:

dr. Kurtán Lajos

egyetemi docens

Tantárgy besorolása: kollégium
Tantárgy heti óraszáma: órakoncentráció
tanóra elmélet
Tantárgy heti óraszáma: –
tanóra tantermi gyakorlat
Tantárgy heti óraszáma: –
tanóra laboratóriumi gyakorlat
Előirt külső szakmai gyakorlat: –
Tantárgy összóraszáma: 30
tanóra
Tantárgy félévigénye: egy
félév (az 1. szemeszter)
Számonkérés módja: kollokvium, ill. azt "kiváltó" megajánlott jegy
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma: –
kredit –

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint:
Mivel a hallgatók zöme korábban nem – a főiskolán sem – tanult (számottevő) közgazdasági alapismereteket, ezért az első néhány (5-6) óra során "szintrehozó" foglalkozás szükséges a közgazdasági alapfogalmak
és legfontosabb mikroökonómiai összefüggések köréből, mint szükséges előtanulmány a makroökonómi-ához.

Tantárgy célja, célkitűzései:
Hozzájárulni ahhoz, hogy a hallgatók célirányos közgazdasági alapokkal felvértezve képesek legyenek
egyrészt a szakismereteket a társadalmi-gazdasági környezetbe beágyazottan közvetíteni; másrészt a kibontakozó
piacgazdaságban vezetői (iskolaigazgatói, -helyettesi stb.) feladatokat színvonalasan ellátni, osztályfőnöki és
általános nevelőmunkájuk során tanítványaikat az életre (ez pedig immár piaci élet!) nevelni.

A tantárgy évközi ellenőrzés módjai:
A foglalkozásokon való szereplés színvonala, a "szintrehozó" ismeretekből röpdolgozat; házidolgozatírás lehetősége; a kollégium végén záródolgozat-írás.

A tantárgy tartalma:
– Alapozás ("szintrehozás"). A közgazdaságtan tárgya. Az árugazdaság alapvonásai. Főbb közgazdaságtani
iskolák. Mikroökonómiai alapvetés. A termékpiac; a termelési tényezők piaca.
Röpdolgozat az alapozó témakörök anyagából, azonnali megerősítés.
– Makroökonómiai célok és eszközök. A nemzeti kibocsátás számbavétele. Államháztartás – költségvetés –
adózás. Foglalkoztatottság – munkanélküliség. Pénzügypolitika – infláció. Gazdasági növekedés – konjunktúraciklusok. Nemzetközi gazdasági főfolyamatok (e részből csak konzultáció): Világgazdaság és külkereskedelem. Nemzetközi pénzügyi rendszer. Nemzetközi gazdasági integráció.
Záródolgozat és megbeszélése.

2
(D)

IV. 1. Tantárgyleírások
FOLYTATÁS

Tantárgy neve: Makroökonómia

Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék:
Kötelező irodalom:
Kurtán Lajos: A közgazdaságtan alapjai. Egyetemi jegyzet. Első és Második rész kijelölt részei ("szintrehozó"
anyag). Harmadik és Negyedik rész (ebből csak konzultáció!). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,
1996.
Kurtán Lajos: Szemléltető anyagok mikro- és makroökonómiából. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi
Tanszék, Budapest, 1998. (Sokszorosítás.)
Ajánlott irodalom:
A hallgatók érdeklődése alapján kijelölve.

A tantárgy tárgyi szükségletei:
– tanterem
– tábla, kréta
– írásvetítő
– nyomtatott anyagok
– számológép

Tantárgyi vonatkozású kutatások:
A tantárgyfelelős kutatási témái (a közgazdaságtan szakdidaktikája; piacagazdasági folyamatok; átmenet a piacgazdaságba) folyamatos irodalomkövetést és empirikus kutatásokat is igényelnek.

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei és fejlesztési politikája:
Anonim hallgatói kérdőív-kitöltések; folyamatos tartalmi és metodikai "karbantartás"; az új eredmények
beépítése az oktatásba; törekvés a földrajztanítás speciális igényeinek fokozottabb figyelembe vételére.

Személyi feltételek (létszám, felkészültség):
Előadó: dr. Kurtán Lajos egy. docens, okl. közgazdász-tanár, kandidátus, PhD, okl. adótanácsadó, adószakértő.

