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A tantárgy mintatanterv szerinti féléve: 

A tantárgy feladata 

Az 1970-es években kialakult nemzetközi politikai gazdaságtan, mint új diszciplína bemutatása Robert 

Gilpin alapkönyvére támaszkodva. A világgazdaságban végbemenő változások, komplex, politikai, 

hatalmi és történeti beágyazottságú értelmezése, az alternatív modellek és koncepciók bemutatása. 

Papíralapú jegyzék: Tananyag 

Alapirodalom: Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan (BUCIPE 2004) 

Az egyes témákhoz cikkek, tanulmányok.



 

 

 

 

A tananyag leírása 

 

1. hét 

Mi is az a nemzetközi politikai gazdaságtan? A politikai gazdaságtan természete: a 

gazdaság természete és beágyazottsága. 

2. hét A gazdaság neoklasszikus felfogása. 

3. hét Az NPG tárgya és elemzési módszerei. 

4. hét 
Neoklasszikus korlátok és ezek leküzdésére tett kísérletek: méretgazdaságosság és nem 
tökéletes verseny, technológiai változások, tér és idő. 

5. hét 
Az újgazdasági elméletek: az új növekedés elmélet, az új gazdaságföldrajz és a stratégiai 
kereskedelem elmélete 

6. hét Az új elméletek következményei. 

7. hét A nemzetközi kereskedelem rendszere. 

8. hét A nemzetközi monetáris rendszer. 

9. hét A nemzetközi pénzügyi rendszer. 

10. hét Az állam és a multinacionális vállalatok. 
11. hét Az állam és a gazdasági fejlődés. 

12. hét A regionális integrációk politikai gazdaságtana. 
13. hét A globalizáció és a nemzetállam. 

14. hét A világgazdaság irányítása. 
 

TANTÁRGYKÖVETELMÉNY 

Az aláírás megszerzése 

A félév során a hallgatók kiselőadásokat tartanak és házidolgozatokat készítenek. Ezek értékelése 

alapján szerzik meg a félévközi jegyet. 

Pótlási lehetőség: 

Félév végén, szóbeli számonkérés formájában.  

Az érdemjegy kialakítása 

Az érdemjegyet a házi dolgozat és a kiselőadások együttes eredménye határozza meg.  

Egyéb információk 

KONZULTÁCIÓ 
A Hallgatók kérdéseikkel az Oktatókat fogadóidejükben kereshetik 

meg.  

OKTATÓK FOGADÓIDEJE, 

ELÉRHETŐSÉGE  

Megtalálható a www.kgt.bme.hu oldal Aktualitások menüpontja alatt. 
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