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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: INITE301 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  
3. A tantárgy megnevezése (franciául): Relations économiques internationales  
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): 
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30 
5.2. heti óraszám: 2 
5.3. Az előadások és a szemináriumok száma:  

6. Kreditérték: 3 
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
8. Az oktatás nyelve: francia 
9. Előtanulmányi kötelezettségek: – 
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Nemzetközi Intézet 

  
11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: ………………. 
12. A tantárgy oktatói:  GUEMAR Carine, vendégoktató 

 

13. A tantárgy szakmai tartalma  
A kurzus célja, hogy ismertesse a nemzeti gazdaságok nemzetközivé válását meghatáro-
zó tényezőket. A kurzus során a hallgatók megtanulják értelmezni a jelenkori gazdaság-
ban bekövetkezett gazdasági és pénzügyi változásokat, ezek nemzeti gazdaságra gyako-
rolt hatásait elsősorban európai aspektusaiban. A kurzus további célja, hogy az európai 
kérdésekhez kapcsolódó problémákat is a nemzetközi gazdaság és kereskedelem vi-
szonyrendszerében tárja fel. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az európai 
rendszer világgazdasági rendszerbe történő integrációjával is, a nemzetközi tevékeny-
séghez kötődő főbb történelmi, gazdasági és szervezeti kérdésekkel. A kurzus kitér az 
aktuális gazdasági és pénzügyi folyamatokra is, ismerteti ezek elméleti hátterét, bemutat-
ja továbbá a pénzügyi és gazdsági területhez kapcsolódó nemzetközi intézményrendszert 
is. A kurzus hármas felépítése magában foglalja tehát a nemzetközi gazdasági kapcsola-
tok intézményi, elméleti és történelmi dimenzióját. 

 
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

 - intézményi, történelmi és elméleti alapok 
- a jelenkori gazdaságban  bekövetkezett gazdasági és pénzügyi változások 
- Európa és a nemzetközi gazdaság viszonyrendszere 



aktuális gazdasági és pénzügyi folyamatok 
 

15. Kompetenciák leírása:  
A kurzus végre a hallgatók képesek lesznek önállóan értelmezni és elemezni a nemzetközi 
gazdasági folyamatokat, különös figyelmet fordítva az európai és a világgazdaság egészére.  
 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 
– az órák legalább 60 százalékán történő részvétel 
- zárthelyi dolgozat eredményes megírása 

 
17. Az értékelés módszerei: írásbeli szóbeli vizsga alapján 
18. Vizsgakövetelmények: kollokvium 
19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
19.2. Ajánlott irodalom: 

 
1. R.Bénichi, J.-F. Grevet, F. Martin, M.Rapoport, Les Mutations de l'économie 
mondiale au XXe siècle - Prépa HEC 1ère année - Coll. Nouveaux continents, 
NATHAN SCOLAIRE; 2e édition, Nouveaux continents, juin 2010, 400. p., ISBN-
13: 978-2091614779 
2. A.Figliuzzi, Economie internationale: Faits - Théories - Débats contemporains, El-
lipses Marketing, Optimum, juillet 2006, 380. p., ISBN-13: 978-2729826352  
3. J.-L.Mucchielli, Relations économiques internationales, Hachette, Les fondamen-
taux, 4e éd., septembre 2005, 159. p., ISBN-13: 978-2011456946  
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tantárgyfelelős 


