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A tantárgy az alapképzésben megszerzett tudásra építve átfogó képet nyújt az Amerikai
Egyesült Államok társadalmi és kulturális fejlődésének történeti hátteréről. A tantárgy több
irányból vizsgálja az adott témát. A szakaszoló megközelítés kiemelten kezeli az amerikai
művelődéstörténet olyan fázisait, mint az amerikai kultúra európai gyökerei, kultúra és
társadalom a gyarmati időszakban, az amerikai forradalom és szabadságharc, illetve a korai
köztársaság kulturális eredményei, az önálló amerikai kultúra megjelenése, amerikai kultúra
és társadalom a polgárháború és az első világháború között, a két világháború hatása az
amerikai kultúrára és társadalomra, továbbá amerikai kultúra és társadalom a hidegháború
időszakában.
A szakaszos, illetve kronológián alapuló megközelítés mellett a téma vizsgálható rassz,
illetve etnikai alapon is, ilyen módon a tantárgy górcső alá veszi az amerikai kultúra és
társadalom, illetve művelődéstörténet kisebbségi (fekete, csikánó, indián, ázsiai-amerikai)
szegmenseit is. Ugyanakkor, az Amerikai Egyesült Államok történeti és kulturális fejlődését
végigkísérő regionális felosztás, (Észak, Dél, Nyugat) szintén további vizsgálati
lehetőségeket biztosít. A tantárgy célja, hogy a szakmai ismeretanyag és a kapcsolódó
kutatás módszertani háttér elsajátíttatása mellett segítse az olyan készségek és attitűdök
fejlődését, mint a kritikai gondolkodás, a célnyelvi érvelési és vita készség, továbbá az
interkulturális, illetve a kulturális relativista látásmód és a kulturális másság iránti tolerancia.
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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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