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A tanóra típusa1: szeminárium és száma: 2
A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb2): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): —
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Kurzus leírása:
A kurzus a mai amerikai társadalom izgalmas tendenciáinak sokaságát kínálja
tanulmányozásra. Vizsgáljuk az etnikai és regionális sokszínűséget, a városi és vidéki
Amerika képét, a kiterjeszkedés jelenségét, a szuburbanizáció és az otthon fogalmának
változását csakúgy, mint az amerikai család átalakuló mintáját, a megfelelő felsőfokú képzés
megszerzésének prioritásként kezelését, a nemi másságot, az anyagiasságot, az
osztálytársadalom társadalom-gazdasági és mobilitási összefüggéseit, a populáció
korösszetételi változásait, vagy a globalizáció és NAFTA hatásai a mai Amerikában. A
nyilvánvalóan pozitív tendenciák, mint például az egyenlő jogokért való küzdelem sikerei, a
bőség általánossá válása, főként a 2008/9-es gazdasági válság előtt, a környezet- és
egészségtudatos gondolkodás terjedése csakúgy figyelemreméltó, mint a kétségtelenül
negatív tendenciák, mint a terrorizmustól való félelem és a xenofóbia, a hagyományos
családmodell krízise a színes bőrű városi lakosság körében, vagy az un. supersizing-gal
kapcsolatos, társadalmilag aggasztó mértékeket öltő elhízás. A szeminárium vezetője kiemel
néhányat ezen izgalmas témakörökből alaposabb elemzésre, a hallgatók pedig számos más
részterületet önállóan elemezhetnek és mutathatnak be.
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