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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: INITE304 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Diplomácia a gyakorlatban 
3. A tantárgy megnevezése (franciául): Diplomatie dans la pratique 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): 
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 2 
5.2. heti óraszám: 30 
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:  Prof. Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár 

    Kisari Miklós, meghívott előadó 
 

 

13. A tantárgy szakmai tartalma: 
 
A kurzus célja, hogy bemutassa: az Európai Unió bővítése és megerősítése egy olyan 
nemzetközi környezetben valósulhat meg, amelyet az egyes államok együtt alakítanak, 
ezen belül vizsgálja a kurzus a tagállamok és az Unió szerepét, értékeli a Lisszaboni 
Szerződés hatályba lépését követő intézményi változások adta lehetőségeket az Unió 
nemzetközi megjelenésére. Mindemellett elsősorban a kurzus a diplomácia számára a 
gyakorlatban biztosított kereteket kívánja ismertetni. Ennek keretében kitér a diplomáci-
ai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményre, vizsgálja a rendelkezésre álló eszközrend-
szereket, gyakorlati példákon keresztül mutatja be azok alkalmazási lehetőségeit. Majd 
ezt követően a kurzus szintén bemutatja a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmé-
nyen keresztül a konzuli eszközök alkalmazását, a konzuli tevékenységhez kapcsolódó 
gyakorlati kérdéseket. Végül pedig az európai integráció vonatkozásában zajló diplomá-
ciai munka sajátosságait ismerteti több jellemző történeti példán keresztül. 

 
 
 



 
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

- Diplomácia az Európai Unióban 
- a Lisszaboni Szerződés által életbe léptetett változások hatása az EU nemzetközi 
megjelenésére 
- a diplomácia gyakorlati keretei 
- a diplomáciai és a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 
- diplomáciai munka az európai integráció mentén 

 

15. Kompetenciák leírása:  
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek megérteni és önállóan elemezni az Európai Unióban 
megvalósuló elméleti és gyakorlati diplomáciai kérdéseket, azok történelmi és aktuális 
vonatkozásait egyaránt.  
 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 
- az órákon történő legalább 60 %-os részvétel 
- zárthelyi dolgozat megírása 
 

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

19.1. Kötelező irodalom: 
19.2. Ajánlott irodalom: 

 
1. Pierre Manent, La raison des nations, Gallimard, mars 2006. 100 p., ISBN 
2070777340 
2. Michel Foucher, L’obsession des frontières, Perrin, septembre 2007. 252 p. ISBN 
226202667X 
3. Michel Foucher, l’Europe est l’avenir du monde, Odile Jacob, mai 2009, 141 p. 
ISBN 2738122817 
4. J.-J. Roche, Relations internationales, 3e édition, 2007. 392 p. ISBN 978-2-275-
02656-5. 
5. Frédéric Charillon, Politique étrangère, Nouveaux regards, Presses de Sciences Po, 
2002. 280 p. ISBN-10: 2724608666, ISBN-13: 978-2724608663.  
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tantárgyfelelős 


