Globalizáció és külpolitika
Tematika
1-2. óra A globalizáció fogalma, története, aspektusai
- pénz – pénzpiac
- gazdaság
- nacionalizmus – internacionalizmus
- globalizáció és vallás
- kommunikáció
- média
- mobilitás
- család, párkapcsolat
3. óra A globalizáció hatása a jogrendszerekre.
- büntetőjog, polgári jog,
- nemzetközi magánjog
- nemzetközi jog
- jogásztársadalom
4. óra Globális problémák:
- fejlettségi szakadék (két dimenzió: Észak-Dél, illetve az egyes országokon belüli)
- migráció
- terrorizmus
- szervezett bűnözés
- tömegpusztító fegyverek proliferációja
- élelmiszer, és vízhiány, környezeti problémák
5. óra A globalizáció és a külpolitika viszonya:
- alapfogalmak elhatárolása: külpolitika, nemzetközi politika, transznacionális politika
- a transznacionális szereplők azonosítása és az államhoz való viszonya;
- a szuverenitás kérdése.
6. óra Nemzetközi integrációk; különösen a gazdasági jellegű együttműködések:
- az integrációk szervezeti, gazdasági és jogi kérdései
- a különféle integrációk típusai és fokozatai
- a nagyvállalatok jogi keretei és a globalizáció
- a transznacionális vállalatok proliferációja
7. óra Európa és a globalizáció:
- versenyképesség - Lisszaboni Stratégia
- az európai szociális modell, és betegségei
- a versenytársak: USA, Kína
8-9. óra Globalizáció-kritikák, globalizáció ellenes mozgalmak, szervezetek
10. óra A globalizáció, globális kormányzás és a demokrácia viszonya (interaktív,
beszélgetős, vitázós óra)
Ki uralkodik? Változott-e az elit a globális világban?
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