Információs rendszerek 2
nappali tagozat
Tantárgy kódja: LINR2B
Kreditszáma: 2
A tanóra típusa: szem. és száma: 2
A számonkérés módja: gyj.
A tantárgy tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: LINR1B
Tantárgy státusza: kötelező

esti tagozat
Tantárgy kódja: LINR2EB
Kreditszáma: 2
A tanóra típusa: szem. és száma: 10
A számonkérés módja: gyj.
A tantárgy tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: LINR1EB
Tantárgy státusza: kötelező

TANTÁRGY CÉLJA:
Az interneten hozzáférhető európai uniós információs rendszerek lehetőségeinek megismerése a
gyakorlatban, a megadott témakörökben információkeresés, és a kapott információk önálló
feldolgozása a Wordpress tartalomkezelő rendszer segítségével. A feldolgozott témakörök magukba
foglalják az Európai Unió főbb tevékenységi területeit, különös tekintettel az Uniós prioritásokra.
TANTÁRGY TARTALMA:
•
•

•
•
•

Az Európai Unió története, alapszerződései, alapvető intézményei: az Európai Parlament, az
Európai Bizottság, az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bíróság.
Az Európai Unió és az oktatás: közösségi vívmányok, elsődleges és másodlagos jog, kemény
és lágy jog, precedensjog, az Európai Bíróság tevékenysége; az Európa Tanács és az Európa
Bizottság fontosabb dokumentumai (Fehér Könyv, Zöld Könyv, jelentések, memorandumok,
stb.); uniós kompetenciák az oktatás területén; az európai dimenzió az oktatásban. EU
közösségi oktatási és tudományos kutatási programok.
Az Európai Unió és az esélyegyenlőség: az esélyegyenlőség helye az EU politikájában; az
egyenlő bánásmód, diszkrimináció és esélyegyenlőség fogalma; az egyenlő bánásmódra
vonatkozó irányelvek; multikulturalitás.
Az akadálymentesség modern értelmezése, akadálymentes weblapok fejlesztése.
Javasolt további témakörök: munkavállalás Európában (a munkaerő szabad áramlása,
társadalombiztosítás, egyenlő bánásmód, képesítések elismerése, stb.); élet és utazás
Európában (tartózkodási jog, fogyasztóvédelem, szervezett utazások, stb.).

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív részvétel a gyakorlati órákon, egyéni tanrend
esetében félév végi beszámoló a feldolgozott anyagból. Félév végén az elkészített Wordpress
alkalmazás bemutatása.
KÖTELEZŐ IRODALOM:
1. Farkas Beáta; Várnay Ernő: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged: JATEPress,
2011.
2. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest: HVG-Orac K. 2011.
AJÁNLOTT IRODALOM:
1. EUROPA – Az Európai Unió hivatalos portálja. (http://europa.eu/index_hu.htm)
1. EUROPA – Az Európai Unió szakpolitikai területei – Oktatási, képzési és ifjúsági politika
(http://europa.eu/pol/educ/index_hu.htm)
2. Oktatás, képzés, ifjúság, sport
(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_hu.htm )
3. EUROPA – Az Európai Unió szakpolitikai területei – Emberi jogok
(http://europa.eu/pol/rights/index_hu.htm )
4. Emberi jogok (http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/index_hu.htm)

5. Web Akadélymentesítési Útmutató (http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/)

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Boda István
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. habil. Boda István

