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A tantárgy célja: A témakiíró célja, hogy a tantárgyat választó doktoranduszok 

tanulmányozzák az európai biztonság és a nemzetközi kapcsolatok törvényszerűségeit, 

rendszerét, folyamatait, valamint a tudományosság, a racionalitás és az objektivitás igényével 

olyan szempontrendszer felállítására tegyenek javaslatot, amellyel egyszerűbben érthető meg 

az európai biztonság komplexitása. Ennek megfelelően a tantárgy Európa biztonsági, 

nemzetközi, politikai, gazdasági és katonai törvényszerűségeire, struktúráira és folyamataira 

koncentrál elsődlegesen. A téma komplexitásánál fogva azonban a témafeldolgozás számos 

más területet is érint, mint például a kontinens történelmi, kulturális, vagy műszaki-technológiai 

relevanciáit. 

 

A tantárgy előfeltétele: - 

 

A tantárgy tartalma, leírása: A harmadik évezred küszöbén nagy iramú változásoknak 

vagyunk tanúi a világban. A nyolcvanas évek végén, a kommunista blokk totális 

összeomlásával véget ért a hidegháború, megszűnt a bipolaritás, s új gazdasági és politikai 

erővonalak mentén rendeződnek át a világ erőcentrumai. Az új stratégiai környezet mind 

Európa világpolitikai szerepében, mind pedig az európai rendben gyökeres változásokat 

eredményezett. E rendkívüli dinamikájú és komplex folyamatok közepette a biztonságpolitika 

egyik alapvető feladata, hogy leegyszerűsítse, rendszerezze és meghatározza azokat a 

legfontosabb tényezőket, amelyek minimálisan, viszont elégségesen szükségesek az európai 

biztonság jelenlegi folyamatainak megértéséhez. A tantárgyra jelentkező doktoranduszoknak 

három kérdést kell kutatniuk: 

1. melyek az európai biztonsági architektúra mai központi pillérei? 

2. mi azok tartalma?  

3. mennyi a minimálisan, viszont a megértéshez okvetlenül szükséges központi összefüggések 

száma? 

 

A tantárgy további célkitűzése, hogy a hallgatók feldolgozzák az alábbi összefüggéseket, 

tényezőket, körülményeket, folyamatokat, valamint elemezzék és értékeljék azok korrelációját:  

 az európai hatalmak érdekérvényesítésének történelmi jellemzőit és jelenlegi interakcióit; 

 a globális és az európai biztonsági kihívások átalakulásán és azok aktuális trendjeit; 

 az európai védelmi képességek és katonai erő evolúcióját; 

 a transz-atlanti kapcsolat dialektikáját, valamint 

 az európai integráció törvényszerűségeit. 
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