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Kanada és az Egyesült Államok számtalan olyan értéket mutat, amelyet sokan nagyra
becsülnek a világban. A hallgatók itt lehetőséget kapnak arra, hogy mélyen megérthessék a
két ország közös és eltérő értékeit és azok társadalmi hátterét. Mindkét országban széleskörű
a társadalmi elfogadottsága olyan alapvető fogalmaknak, mint az egyéni szabadságjogok, az
egyenlőség, kölcsönös tisztelet, vallási és etnikai tolerancia. Viszont ha megvizsgáljuk a
történelmi és szocio-kulturális hátterét ezen értékek kialakulásának és gyakorlásának,
jelentős különbségeket tapasztalhatunk. Az Egyesült Államokban a puritanizmus és a
protestáns örökség, a bevándorlás, a Határvidék jelensége, a nemzetépítés és az Amerikai
Álom kohézív ereje olyan pragmatikus értékrendet alakított ki, amelynek főbb bástyái a
kemény munka, az individualizmus, önállóság, esélyegyenlőség és jólét. Ami a kanadai
nemzeti értékrend kialakulását illeti, a természeti környezet, az őslakos kultúra és a
protestantizmus mellett jelentős francia katolikus befolyás a brit gyarmatbirodalmi státuszon
belül másfajta értékrendet alakított ki, ahol a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás,
közösségi gondolkodás, tolerancia, emberi méltóság és a föld tisztelete mellett a társadalmi
hierarchiák elfogadása és a biztonság mindenképp fontos vezérelvek. A szeminárium
lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók az összehasonlító értékelemzések számos aspektusát
egyénileg is megvizsgálják, például tanulmányozzák a jogrendszer, az alkotmány, az
etnikumok kapcsolata, vagy az etnográfia szemszögéből elemezzenek érték-jelenségeket
morális, pszichológiai vagy politikai megközelítéseket is alkalmazva.
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