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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: INITE303 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Az Európai Unió menekült- és migrációs politikája és joga  
3. A tantárgy megnevezése (franciául): Droit et politique de l’immigration et de l’asile de l’UE  
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:  CONGNARD Laureline, vendégoktató 

 
13. A tantárgy szakmai tartalma:  

Az európai migrációs helyzet kihívásokkal teli területét járja körül a kurzus, ahol a kihívások 
egyszerre jelentenek nehézséget és hordoznak magukban lehetőségeket. Így a kuzus beván-
dorlási kérdésekhez kapcsolódó problémák mellett kitér a migráció által jelentett előnyökre is, 
amelyek hozzájárulnak az EU növekedéséhez és fejlődéséhez. A hallgatókkal közösen azt 
vizsgálja, hogy az Európai Unió hogyan találhat a migráció kérdésére olyan kiegyensúlyozott 
választ, amely egyrészt biztosítja és elősegíti az aktuális demográfiai és gazdasági kihívások 
és körülmények között a gazdasági migrációt, másrészt biztosítja az illegális migráció jelen-
tette fenyegetés és az EU külső határain jelentkező migrációs nyomás csökkentését is. A köz-
elmúltbeli, migrációval kapcsolatos aktuális események példáján keresztül mutatja be, hogy 
az Európai Unió milyen megfelelő intézkedéseket és lépéseket tehet, amelyek segítségével 
gyorsan és hatékonyan tud reagálni a felmerülő problémákra. A kurzus célja tehát, hogy a jogi 
eszközrendszerek bemutatását keresztül átfogó ismereteket adjon a hallgatók számára a me-
nekültügyi és migrációs politikáról az azzal kapcsolatos kihívásokról.  

 
14. A tantárgy tananyagának leírása:  

- az Európai Unió bevándorlás-politikája / joganyaga 
- a migráció által jelentett kihívások/ problémák és előnyök 
- esettanulmányok (aktuális események mentén) 



 

15. Kompetenciák leírása:  
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek önállóan vizsgálni és elemezni az Európai Unió 
bevándorlás-politikájával kapcsolatos kérdéseket, azáltal, hogy a félév során az aktuális 
kihívásokat – lehetőségeket, illetve a vonatkozó uniós joganyagok dolgozzák fel.  
 

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: 
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