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II. 

 

Tantárgyleírás 

 

A tantárgy címe A civilizációk előtörténete 

Tanszék Történelem- és Társadalomtudomány Tanszék 
Képzési program  

A tantárgy típusa, 
kreditértéke, óraszáma 
(előadás/szeminárium/önálló 
munka) 

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 4 
Előadás: 14 
Szeminárium/gyakorlat: 16 
Laboratóriumi munka: 0 
Önálló munka: 90 

Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 

 
Rácz Béla, PhD, docens 
racz.bela@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei - 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 
 

Célja: megismertetni a hallgatókkal a tudományos nézeteket a 
civilizációk történetével kapcsolatosan, bemutatva a 
kialakulásuk előfeltételeit, továbbá fejlődésük és létezésük 
törvényszerűségeit. 
Feladatai: bemutatni azon törtnelmi folyamatok lényegét és 
mechanizmusát, amelyek a világtörténelem során a civilizációk 
kialakulásához vezettek, ismertetni a civilizációk létrejöttének 
körülményeit és kritériumait. 

Kialakítandó kompetenciák: 
- a szakirodalom és a tudományos elméletek elemzése; 
- egy adott probléma, kutatás céljának meghatározása; 
- az ismeretek rendszerezése, csoportosítása, általánosítás. 

 
Főbb témakörei: 
I. modul. A civilizáció fogalma, történelmi dimenziói 
II. modul. A civilizációk kialakulásához vezető út – természetes 
és antropogén tényezők 
III. modul.Civilizációs folyamtok – múlt és jövő. 

 
A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

 
A gyakorlati munkák során megszerezhető maximálisan 40 
pont. A vizsgán megszerezhető 60 pont. 
A vizsgatételek három vizsgakérdésből állnak: egyenként 20 
pontot érnek. 

mailto:racz.bela@kmf.org.ua


 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 

A tantárgyhoz kapcsolódó online felület: 
 
http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/tanszekek/tortenelem-
es-tarsadalomtudomanyi-tanszek/ 
 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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