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1) Ismertesse az EU földrajzi és népesedési jellemzőit! Hasonlítsa össze az EU
fejlettségét a világ más területeivel!
2) Mutassa be az EU intézményeit!
3) Milyen érvek hozhatók fel a kormányköziség és nemzetekfelettiség mellett?
Mutassa be a schengeni egyezményt!
4) Ismertesse az EU történetét 1983-ig!
5) Mutassa be az EU történetét 1983-tól!
6) Vázolja az EU alkotmányozási folyamatát! Jellemezze mail működésének
alapelveit!
7) Mit ért integráción? Mely összefüggések terelik napjainkban az integrálódás
irányába az egyes országokat? Ismertesse az integráció-elméleteket!
8) Mutassa be az együttműködés fejlődésének fokozatait! Melyek az integrálódás
akadályai?
9) Mutassa be a nemzetközi gazdasági intézményeket (GATT, WTO, IMF,
Világbank), valamint a Bretton Woods-i rendszert! Összeesküvés-elmélet vagy
tényleges hatalom (Bilderberg csoport)?
10) Miként csoportosíthatók a tagországok? Mutassa be Ausztria, Luxemburg és
Magyarország gazdaságát, intézkedéseit a válság kitörése óta!
11) Ismertesse az Egyesült Királyság (Anglia), Franciaország és Németország
gazdaságának főbb jellemzőit, válságellenes gazdaságpolitikáját!
12) Vázolja Görögország, Olaszország és Spanyolország gazdasági specifikumait és
küzdelmét a válság ellen!
13) Ismertesse az EMU kialakulásának első szakaszát (EMS, ERM, ECU)!
14) Mutassa be az ERM II mechanizmusát, valamint a maastrichti konvergenciakritériumokat!

15) Vázolja az EMU kialakulásának második szakaszát, továbbá a Stabilitási és
Növekedési Paktumot!
16) Elemezze az EMU működési mechanizmusát! Hogyan alakult ki az eurózóna?
Melyek az euró használatának előnyei?
17) Melyek az euró működtetésének „kódolt” veszélyei? Hogyan alakult
vásárlóereje? Ismertesse az euró sorsáról és a szükséges teendőkről
megfogalmazott álláspontokat!
18) Melyek Európa fejlődésének fő problémái? Milyen dimenziókban ragadható meg
az integráció sokszínűsége? Mely jellemzők gátolják a modernizációt?
19) Miben jelentkezik az EU-n belül a politikai kockázat? Milyen törésvonal
figyelhető meg az államkötvények piacain? Miért korlátozott hatékonyságúak az
EU intézményei?
20) Milyen válságok mennek végbe? Mely stratégiai hiányosságok jellemezték a
válságkezelést? Vázolja a 2009-2011-ben kialakult helyzetet!
21) Értékelje a válságkezelés első periódusát! Milyen szerepet szán az EU a
hitelminősítőknek?
22) Jellemezze a válságkezelés második szakaszát! Ismertesse az EU válságkezelő
mechanizmusait a tagországok költségvetési gazdálkodásában (Európa 2020,
Európai Szemeszter; Euró Plusz Paktum)!
23) Elemezze az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai Stabilitási
Mechanizmus hatásait!
24) Milyen kihívásoknak kell az EU-nak megfelelni? Miben ragadható meg a
protekcionizmus veszélye? Milyen álláspontok fogalmazódtak meg a
kétsebességes Unióról, illetve az EU lehetséges fejlődési útvonaláról?

