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Ez a kurzus az USA és Kanada kapcsolatát vizsgálja napjainkban, bemutatva a kultúrális,
szociális, gazdasági és politikai összefüggések számos aspektusát. Manapság a globalizáció
hatásai szinte elkerülhetetlenek mindenütt, viszont Észak-Amerikában a regionalizmus és
etnikai pluralizmus ugyanilyen jelentős meghatározó tényezői a mindennapoknak. A
demokrácia elméletét, alkalmazhatóságát és intézményi hátterét sokszor megkérdőjelező
gyakorlat vizsgálata során tanulmányozunk olyan negatív jelenségeket, mint az
etnocentrizmus, nemi egyenlőtlenség, szegregáció és regionálisan eltérő lehetőségek,
valamint pozitív eredményeket is, mint a társadalmi tolerancia, törvénytisztelet, közösségi
szemlélet, környezettudatos gondolkodás és közösségi felelősségvállalás.
A szeminárium három főbb társadalmi tendenciát tár a hallgatók elé: az emigráció, migráció
(provinciák és államok közti, valamint a vidékről városba, illetve külvárosba irányuló),
valamint a multikulturalizmus folyamatait. Néhány kapcsolódó jelenséget is vizsgálunk,
mint a társadalmi presztizs-emelkedés etnikai korlátai, a városi szegregáció és a
középosztály ki/be-áramlása, az új szinesbőrű identitás, népességi mozgások és a napi
politika összefüggései, valamint az bevándorlási politika változásai 9.11 tükrében. A
hallgatók választhatnak további egyéni kutatás-területek közül is, mint a régiók és a
határvidék gazdasági, geopolitikai vizsgálata, a jövedelmi egyenlőtlenség jelenségei, a
társadalombiztosítási rendszer változásai, a NAFTA, a Kiotói Egyezmény és más
nemzetközi megállapodások hatása a két észak-amerikai országra, az őslakosokkal
kapcsolatos jogi eljárások, a diaszpora-mobilizáció, a két ország globális szerepvállalása
vagy a kultúra különbféle területeinek összefüggései.
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