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                         A tantárgy célja:  

 

- információt ad a legújabb szociológiai 

iskolákról és álláspontokról 

- elemzi a társadalmi mozgásokat,  

- az emberi erőforrás fejlődését, 

- a politikai hatalom és a civil társadalom 

aktivitását, a demokrácia paradox mivoltát 

- az empirikus kutatások erdményeit a 

társadalmi változásokban felfedve az oksági 

összefüggéseket.  



 
Mindennapos kérdéseinkre 

szakmai/értelmiségi válasz kell:  
Kik vagyunk, miért viselkedünk éppen úgy 

ahogy cselekedtünk? 
 

Válaszlehetőség csak a társadalmi viszonyok 
elemzése során lehetséges, változó egyyéni és 
csoport érdekek összefüggésében (kauzalitás) 

 
Szociológiai imaginació – a körülöttünk levő 

világ széles kontextusának objektív 
megfigyelése 

 
Társadalmi interakció – egymásraható 
érdekek (kizáró, kiegészítő aktivitások) 



Az állati csoportok és az emberi társadalom 

között lényeges különbség van 



Az egyének a tömegben egyszerre cselekszenek – 
interaktivitás 

 
Sok autonóm egyéniség alkotja a tömeget –

tömegakció (pl. divat, tömeghisztéria) 



Fogadjuk el a másságot...  
(pl. multikulturalizmus, érdekkülönbségek, más-

más szükségletek...).  
A másságok nem zárják ki mindig egymást.  
Ők megvannak egymás mellett és egymást 

kiegészítve is!  



Temák:  
- változó világ (globalizació, én és a környezetem) 
- társadalmi/közös és személyes/egyéni 
- a gazdasági viszonyok alanyai 
- a társadalom szerkezete és társadalmi 
mobilitások  
  (horizontális és vertikális mozgások)  
- a tranzició problémái 
- a manipulált ember  

-  hatalom, politika, állam, nép/nemzet  
-  a nyilvánosság és a civil szerveződés 
 
Kutatási módszerek:  
- komparativ/összehasonlító módszer 
- történelmi módszer 
- empirikus kutatási módszerek 



Tantárgy tartalma: 
A kulturális különbségek, kultúrpolitikai hatások, önismeret  
A szociológiai gondolkodás fejlődése (Auguste Comte, Émile 
Dürkheim, Karl Marx, Max Weber). A szociológiai iskolák 
(funkcionalizmus, strukturalizmus, szimbolikus interakció, 
konfliktus elméletek).  
Kultúra, az egyéni és társas interakció (szocializáció, 
konformitás, társadalmi szerkezet). Társadalmi csoportok, 
etnikumok, faj, család 
A hatalom struktúrái, hatalmi típusok, politika, kormányzat, 
állam, nemzet. A demokrácia paradoxa. A post szocialista 
országok tranzíciója. A hatalom horizontális és vertikális 
szerkezete.  
Szerbia államberendezése. A civil társadalom szervezettsége, 
társadalmi mozgalmak.  
Munka, az emberi erőforrás fejlődése és az oktatás, vallás. 
Vállalkozási hajlam, az emberi erőforrás mobilitása 
A tranzíció Szerbiában; szociális szerkezetváltás, leszegényedés.  
Nyilvánosság, kommunikáció, média.  
A szociológiai empirikus kutatások módszerei –  
kauzalitás elve. 



Olvasmány: 
A tanulmányi témának megfelelő szövegrészek 

 
1. Anthony Giddens: Szociológa,  
    Osiris kiadó, Budapest 2008 

 
2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába,  

Osiris tankönyvek, Budapest, 2006 
 

3. Gábrity Molnár Irén: Szociológiai 
jelenségvizsgálatok a Vajdaságban,  

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar Szabadka, 2011  



A magyar tannyelvű hallgatók 

kötelező olvasmánya 



Használható szerb, vagy angol nyelvű könyv 



Ajánlott irodalom 



Egyetemi tankönyv 



Magyar szociológiai olvasmány 



AZ EGYETEMISTA TERHELTSÉGE, FELADATAI  

Heti 2 óra +2 óra +önálló munka 

 

Felkészülés az előadásokra: 1 óra 

Előadás és/vagy tesztelések: 2 óra 

Gyakorlatok: 2 óra  

Önálló munka - konzultációk: 2 óra  

A szemeszterben (30 óra +30 óra +önálló munka) 

Feladatok:  
Felkészülés (koncepcióvezetés, irodalom konzultáció): 15 óra 

Előadás és tesztelések: 30 óra (kötelező) 

Gyakorlatok: 30 óra (kötelező) 

Konzultációk: 15 óra (javasolt) 

Vizsgafelkészülés: 30 óra 

 

Összes terheltség a tantárgyon: 120 óra 



      A hallgató feladatai:  

 

- a kötelező az előadások és gyakorlatok 

lehallgatása  

- pozitív írásbeli tudásfelmérő (teszt) 

- szóbeli vizsga  

Fakultatívé kidolgozható egy szemináriumi munka 

(PPT) 

PONTOZHATÓ A GYAKORLATON TANÚSÍTOTT 

AKTIVITÁS,  VITAKÉSZSÉG 



 Fontos a partneri viszony az egyetemistával –  

   közösen felépítjük: 

 

- a kulturális másság tudatot - kulturális relativizmus 

- társadalmi változások lényege és indokoltsága 

- kezdeményezői legyenek a szociális és státus helyzet 

megváltoztatásának  

- megtalálja mindenki a szerepét és kialakítja éntudatát 

a globális társadalomban  

- az alternatív változások kreálói 

- autonóm véleményt alkothat a politikai és gazdasági 

jelenségekről 



Előadások és 

gyakorlatok 

lehallgatása, 

aktivitás 

Minimum 10 

pont 

Maximum 15 

pont (0,5/előadás 

+0,5/gyakorlat) 

Jelenlevőségi 

lista alapján 

Írásbeli 

tudásfelmérő 

(teszt) 

Minimum 30 

pont 

Maximum 60 

pont 

kötelező 

Szemináriumi 

munka (írásbeli 

munka vagy PPT 

bemutató) 

Minimum 15 

pont 

Maximum 25 

pont 

nem kötelező 

Aktivitás az 

órán, vita 

Minimum 1 

pont 

Maximum 

minden órán 1-3 

Nem kötelező 

AZ EGYETEMISTA TERHELTSÉGE, 

FELADATAI 



1. Írásbeli tudásfelmérő 

májusban! 
 

2. A magasabb jegyért szemináriumi 

munka PPT vagy kb. 6 oldalas 

(előadott) bemutató munka előre 

megbeszélt témában 

 

3. A megajánlott pontok alapján a  

végső jegy a szóbeli vizsgán alakul ki.   



Pontozási rendszer, végső jegy:  

Számbeli osztályzat pontszám 

10 (tízes)  95 -100   

9 (kilences) 85 - 94 

8 (nyolcas) 75 - 84  

7 (hetes) 65 - 74 

6 (hatos) 55 - 64  

5 (ötös) 54 pontig nincs pozitív 

osztályzat 



Szemináriumi munka vagy PPT írása 

-utasításvázlat- 
 

Formai követelmények 

•dolgozat tagolása 

•dolgozat szerkezete 

•idézetek, hivatkozások szabályai (lábjegyzetek) 

•forrásfelhasználás módja és etikája 

 

Tartalmi követelmények 

•szakmai kidolgozottság és felkészültség 

•téma/cím tartalmi fedése 

•helytálló logikai szerkezet 

•önálló, autentikus vélemények, egyéni meglátások 

•logikus témafeltáró következtetések 

 



Hallgatóimnak sok sikert, 

kitartó munkát és 

alkotókészséget kívánok a 

tanuláshoz! 


