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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): 5.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Az oktatás nyelve: angol
A tanegység leírása:
A tanegység célja az Egyesült Államokbeli multikulturalizmus gyakorlati és elméleti
kérdéseinek vizsgálata. A szeminárium a következő témákra koncentrál: fajok és etnikumok,
a sztereotípia problematikája, az amerikai multikulturális társadalom modellezése, indiánok
az amerikai történelemben és kultúrában, az afrikai-amerikai történelem és társadalom,
spanyol ajkú kultúrák és társadalmak, kínai-amerikai, illetve japán-amerikai kultúra és
társadalom, a fehér etnikai közösség (kelet, közép-európai bevándorlás). A szeminárium egy
központi téma, az identitás keresés köré építi tematikáját. Olyan fogalmakat vizsgál, mint a
multikulturalizmus, identitás-építés, szterotípizálás, kultúra kivetítés, kultúra konstrukció,
asszimiláció-akkulturáció, integráció, emigráns ellenesség. A kurzus célja, hogy a
bevándorlás/kivándorlás folyamatát a tudományos vizsgálódás mellett egyúttal
emberközelbe hozza. A szeminárium nagy hangsúlyt fektet a sztereotípiákra, azok
kialakulására, és összehasonlító elemzésére.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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