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A tananyag
Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék Az Európai Unió
létrejöttének és fejlődésének körülményeit és átfogó ismereteket kapjanak a közös
agrárpolitika és a kapcsolódó politikák témakörében.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
Bevezetés, követelmények, alapfogalmak, Az EU létrejöttének gazdaságitársadalmi háttere. Az EU történelmi fejlődése, a bővülés és a kapcsolatok
elmélyülésének folyamatai. Az EU Intézményrendszere és döntési
mechanizmusa. Az EU költségvetése és pénzügyi rendszere. Az egységes belső
piac működésének alapelvei. Leadandó feladat kiadása.
A Közös Agrárpolitika kialakulása, fejlődése és reformjai. A piacbefolyásolás
eszközei. A WTO és a Közös Agrárpolitika. A Közös Agrárpolitika második
pillére, a vidékfejlesztés. Vidékfejlesztési előzmények az EU-ban és
Magyarországon.
Az EU regionális politikája. Az egyes ágazatok szabályozása. A támogatási
módszerek bevezetésének hazai problémái. Birtokpolitika, birtokszerkezet és
birtokviszonyok az EU országokban. ZH, leadandó feladat beadása.
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Az előadásokon való részvétel kötelező!

Zárthelyi dolgozat időpontjai: utolsó konzultációs alkalom.
A zárthelyi kérdések az elméleti ismereteket tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
1 leadandó feladat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat eredménye + leadandó feladat eredménye.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- Hiányzás esetén a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései
szerint.
- zárthelyi dolgozatot egy alkalommal lehet pótolni.

Évközi jegy, a zárthelyi dolgozat és a leadott feladat eredménye alapján.
Az aláírást egy alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.

