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A tanegység leírása:
A tanegység célja az USA 1492 és 1865 közötti történeti fejlődése legfontosabb elemeinek
megtárgyalása. A szeminárium az előadáson taglalt eseménytörténet mellett megismerteti a
hallgatókat a témához tartozó legfontosabb forrásmunkákkal, azoknak elemeivel, és a
releváns feldolgozási technikákkal. A szeminárium a következő témákkal foglalkozik: a
Kolumbusz előtti kultúrák, a nyugati és indián kultúrák találkozása, a puritanizmus
eszmerendszere, a rabszolgaság intézményrendszere, az amerikai forradalom történeti
dokumentumai, az amerikai alkotmány, az amerikai köztársaság politikai, gazdasági, és
katonai alapjai, a nyugat meghódítása, a polgárháború okai, a polgárháború politikai,
társadalmi, és gazdasági hatásai. A szeminárium folyamán a hallgatók megismerkednek a
történettudomány, illetve a történelmi vizsgálódás eszköztárával és fejlesztik kritikai
gondolkodási képességeiket és történelmi látásmódjukat.
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