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A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Áttekintést adjon a szociológia történetéről, fogalmi rendszeréről, elméleti modelljeiről, a
társadalom szerkezetéről és rétegeiről.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A szociológia, mint tudomány, a szociológia története
Szociológia elméletek - nemzetközi
Szociológia elméletek - magyar
Társadalmi struktúrák és rétegződések a modernizáció prizmáján keresztül
A szegénység elméleti megközelítései – munkanélküliség
Népesedés, demográfiai helyzet és környezeti hatásai
A társadalom egészségi állapota, szociális helyzete és az állampolgárok
szubjektív biztonságérzete
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

Szervesen építkező előadás teremben, a tárgy anyagának más tárgyakhoz való, illetve a hétköznapi
élethez való kapcsolódása. A hallgatóság részéről: az előadásokon történő aktív részvétel, beadandó
dolgozat elkészítése.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A hallgatók képesek egyrészt a szociológia, mint tudomány értelmezésére, másrészt a társadalmi
folyamatok megragadására.
A hallgatók megismerik a szociológia világának differenciált szintjeit és szereplőit (államok, osztályok,
rétegek, társadalmi szereplők: pártok, egyházak, nonprofit szervezetek stb.); valamint képesek a
különböző társadalmi szereplőknél fellelhető erőforrások mozgósítására.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon való részvétel.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Beadandó dolgozat a szorgalmi időszak utolsó terminusában: mennyire tudta a hallgató bemutatni
témáját a megadott szakirodalom és az előadásokon elhangzottak alapján.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Budapest 1997 (és azt követő kiadások)
IV/2. Ajánlott irodalom:
Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003.
Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Társadalomtudományi trilógia I. Századvég Kiadó Budapest, 2004.
Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2008.
Hankiss Elemér: Kelet – európai alternatívák. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.

