NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK
ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI
1.A. A nemzetközi kapcsolatok és diplomácia alakulása a bécsi kongresszustól a francia-porosz
háborúig 1871.
1.B. A gazdasági rendszerváltás a magyar gazdaságban.
2.A. A versailles-i békerendszer és következményei a nemzetközi politikában és diplomáciában a két
világháború között.
2.B. Magyarország külkereskedelmének irányai, irányváltás a 2000-es években.
3.A. A második világháborút lezáró békerendszer és következményei a hidegháború kialakulásáig.
3.B. Magyarország feladatai az energiaválságok kedvezőtlen hatásainak csökkentése érdekében.
4.A. A hidegháborútól az európai enyhülésig (az 1950-60-as évek nemzetközi politikája.)
4..B. A tőzsde feladatai, működése, tőzsdei műveletek.
5.A. Enyhülés és integráció Európában, versengés a fegyverkezésben és a fejlődő világban az 1970-80as években.
5. B. Magyarország és az Európai Unió gazdaságának kapcsolatrendszere, a csatlakozás gazdasági
feladatai.
7.A. A szocializmus összeomlása és rendszerváltás a Szovjetunióban és Közép-Európában.
7.B. A diplomáciai rangsorolás.
8.A. A magyar külpolitika a rendszerváltás előtt és után. (1945-2008.)
8.B. A nagyköveti megbízólevél-átadás.
9.A. Nemzetközi politikai szervezetek és szerepük a világpolitikában a 20. században.
9.B. Magyarország és a nemzetközi pénzügyi rendszer kapcsolata.
10.A. Az Európai Unió belső politikája, nemzetközi szerepe, kül- és biztonságpolitikája
10.B. Vállalkozások pénzügyei, vállalkozói pénzügyi rendszer és kapcsolatai, hitelek.
11.A. A nemzetközi viszonyok szereplői a múltban és a jelenben. A nemzetközi erőviszonyok
összetevői és érvényesülésük a 20. században.
11.B.. Az Európai Unió pénzügyi rendszere, az euró. Magyarország és az Európai Unió pénzügyi
kapcsolata.
12.A. A nemzetközi terrorizmus hatása a nemzetközi viszonyokban. A biztonságpolitika alakulása és
átalakulása napjainkban.
12.B. Munkaerőpiac a munkaerő áramlás jellemzői napjainkba.
13.A. A nemzetközi kereskedelem elméleti kérdései.
13.B. A diplomáciai protokoll fogalma, összetevői, jelentősége a nemzetközi kapcsolatokban.
14.A. A 2006-2007. évi világgazdasági válság hatása a magyar gazdaságra.
14.B. A diplomáciai rendezvényeknek megfelelő öltözet, a kulturált étkezés és a viselkedési tudnivalók.
15.A. A gazdasági növekedés tényezői, növekedési ciklusok. A modern gazdaság növekedésének
tényezői, Magyarország lehetőségei.
15.B. A nemzetközi tárgyalások folyamata.
16.A. A nemzetgazdaság nyitottsága, a külkereskedelem fejlődésének irányai.
16.B.. A biztonsági rendszerek kialakítására vonatkozó elméleti modellek és stratégiai elképzelések.
17.A. A monetáris eszközök szerepe a modern gazdaságban.
17.B. A plenáris és bizottsági ülések. Megnyitási, középjáték és végjáték-taktikák.
18.A. A nemzetközi gazdasági integráció, a centrum-periféria kapcsolatrendszer.
18.B. A nemzetközi szervezetek kialakulása, jogalanyisága
19.A. Az Európai Unió gazdasági célkitűzései és programjai.
19.B.. A nemzetközi biztonságpolitikai szervezetek kiépülése, működése és hatása napjainkban.
20.A. A pénz kialakulása, a modern pénzügyi intézményrendszer. A magyar bankrendszer fejlődése.
20.B. Magyarország geopolitikai helyzetéből adódó biztonságpolitikai tényezők elemzése.
21.A. Válság elméletek a mai gazdaságban.
21.B. Az „atlantizmus” kialakulása és történelmi szerepe a nemzetközi biztonságpolitika alakulásában
garantálásában.
22.A. A nemzetközi pénzügyi rendszer kialakulása a II. világháború után. Az intézményrendszer
fejlődése.
22.B. Egy közép-kelet-európai ország külpolitikájának alakulása /1960-2016/.
23.A. A modern tőkeáramlás tendenciái az ezredfordulón, a nemzetközi multinacionális cégek szerepe.
23.B. Az EU bővítésének folyamata 1994 után.

