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Oktatási cél:
Megismertetni az európai integrációs folyamatok kialakulásának okait, jelenét és jövőjét. Mivel hazánk is tagja a világ legfejlettebb integrációjának, alapvető követelmény, hogy az állampolgárok tisztában legyenek az EU működésével és a csatlakozás következményeivel. A kurzus keretében bemutatjuk az EU intézmények struktúráját, döntési mechanizmusát, az együttműködés területeit és a közösségi politikák eredményeit. Segítséget nyújtunk a globalizálódó világban a nemzetközi gazdaságtan alapfogalmainak és társadalmi-gazdasági hátterének megértéséhez.
Tematika: 
Témakör
Óraszám
Az integráció és globalizáció értelmezése.
Integrációs formák a világgazdaságban.
2
Az európai integráció történelmi előzménye.
Az első európai integrációs formák.
2
Az EU fejlődési szakaszai
Montánunió-EGK-EK-EU
2
Az EU intézményrendszere
2
Az EU együttműködési területei
A három pilléres Unió
Az alapszerződések értelmezése
2
Az EU pénzügyi rendszere
EMU- euró szerepe
2
Az EU költségvetése.
Regionális politika szerepe.
2
Közös agrárpolitika elemei
EU külpolitika, belügyi és igazságszolgáltatás.
A pénzügyi válság hatása az uniós együttműködésre
2
Magyarország csatlakozási folyamata.
Nemzetközi kapcsolataink bővülése és eredményei
2
Magyarország az EU-ban.
Hazánk a közösségi programokban.
Hazánk az euró bevezetése előtt.
2
Prezentációk megtartása és értékelése
2
Prezentációk megtartása és értékelése
2
Elektronikus vizsga (www.obudaiegyetem.elearning)
2
Félévközi követelmények
Félévközi jegy: kiselőadás a felsorolt témakörök alapján (max. 20 perc)
teszt feladatsorok megoldása (előadáson elhangzottak és a kötelező tananyag kérdései alapján)
teszt értékelése:
 0-49 % elégtelen
50-69 % elégséges
70-79 % közepes
80-89 % jó
90-100 % jeles
A pótlás módja:
vizsgaidőszak első hetében: akinek elégtelen a félévközi jegye (szóbeli)
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