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A tanóra típusa1: szem. és száma: heti 2 (nappali)
A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb2): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Az oktatás nyelve: angol
A tanegység leírása:
A kurzus célja a brit szigetekkel kapcsolatos modern országismeretek elsajátítása. Ez a
földrajzi leírással kezdődik, a különböző államok, államrészek, népek, nyelvek
elkülönítésével. Rövid történeti rész tárgyalja ezen népek és nyelvek eredetét és a rokon
népek ill. nyelvek családját. Kitérünk a ma az Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban
élő népek identitás-tudatára, ennek megnyilvánulási formáira. A különböző
intézményrendszerek tárgyalását a politikai berendezkedéssel kezdjük. Ezen belül beszélünk
a királyság intézményéről, az uralkodó látszólagos és valós hatalmáról. Megismerjük a
parlament felépítését, működését, a parlamenti választások jellegzetességeit. A végrehajtó
hatalom szempontjából vizsgáljuk a kormány, a kabinet, a minisztériumok, az
önkormányzatok funkciót. Ezt követően a jogi berendezkedés tárgyalása során beszélünk a
bíróságok két fő típusáról, a bírósági tárgyalások menetéről és szereplőiről, az ügyvédi
szakma különböző formáiról. A rendőrség szerepét, működésének változó formáit szintén
megbeszéljük. Az intézményrendszer tárgyalása során mindig kitérünk a magyar és a brit
rendszer hasonlóságaira és különbözőségeire.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
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