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A kurzus tartalmának rövid ismertetése
A tárgy a politikai megismerésének értelmezése. Azokat a tudományos tradíciókat mutatja be, amelyben a politika
diszkurzív szemlélete megjelent; a politikai szemantika, szimbolizmus, retorika és kommunikáció néhány fontos
képviselőjét. Az előadásokon feldolgozzuk a szemantikát és a szimbolizmust, a szemináriumi foglalkozásokon pedig
a retorikát és a diszkurzív tradíciót: Ennek hátterét a Jegyzet második része alkotja, a szemináriumon azonban elsősorban empirikus elemző munkákat tárgyalunk meg. A feldolgozás módja az, hogy minden szemináriumon a megadott irodalomból referátum és korreferátum készül. Ezek alapján, valamint egyéni olvasás alapján megbeszéljük az
adott szakirodalomban felvetett problémákat. A szemináriumon azonban lehetőség van arra is, hogy visszatérjünk
az előadáson érintett kérdésekre.

A jegyszerzés feltétele és az értékelés módja
Részvétel a szemináriumi foglalkozásokon (engedélyezett hiányzás: 3) A megadott irodalom elolvasása, kiselőadások (referátum, korreferátum) tartása, zárthelyi dolgozat.
A hallgatók érdemjegye három részből tevődik össze:
1) A félév folyamán megtartott kiselőadás minősége. Ha a hallgatón kívül álló ok miatt a tervezett előadás elmarad,
akkor az írásban nyújtandó be. (max 40 pont)
2) Az órai aktivitás, a szemináriumi vitákban való részvétel (max 40 pont)
3) Zárthelyi dolgozat. A félév folyamán a hallgatók egyszer előre nem bejelentett időpontban írásban számot adnak a
kötelező olvasmányról, amely lehet az előző vagy az aznapi órára megadott anyag. A hiányzó nem szerez pontot.
(max 20 pont)
Az érdemjegyek ponthatárai: elégtelen: 50 ponttal bezáróan, elégséges: 60 ponttal bezáróan, közepes: 70 ponttal bezáróan, jó: 80 ponttal bezáróan, jeles: 80 pont felett
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Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke
A szeminárium irodalom-feldolgozás, ezért a kötelező irodalom az egyes órák témájaként szerepel.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke
A tárgy jegyezte és szöveggyűjteménye a szemináriumi munka háttéranyagát alkotja:
Szabó Márton: Politikai tudáselméletek: Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998. 134–236.
Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus.
Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000

egyéb tudnivalók
A szeminárium irodalom-feldolgozás, ezért a kötelező irodalom az egyes órák témájaként szerepel. 		

