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A tantárgy szakmai tartalma

A hallgatók rendszerezett ismereteket szereznek a mai modern társadalmakról;
azok strukturális mozgásairól, működési jellegzetességeiről; a társadalmi
jelenségek közötti összefüggésekről és a társadalmi folyamatok alakulására
hatást gyakorló alapvető tényezőkről és törvényszerűségekről – s mindezen
ismeretek birtokában képesekké válnak helyesen értékelni a társadalmi
folyamatokat.
Megismertetjük a hallgatókat az alkalmazott társadalomtudományok kutatási
módszereinek, technikának, s a kutatási eredmények saját szakterületen történő
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségeivel - különös tekintettel arra, hogy
a szociológiai megközelítés miként használható a társadalom intézményeiben
zajló folyamatok mélyebb megértésére, s ezek hatékonyabb tevékenységének
elősegítése érdekében. A tantárgy oktatásának célja továbbá, hogy a hallgatók
megértsék és elfogadják azokat az értékeket, amelyek követése az adott
közigazgatási, katonai, rendvédelmi hivatás ill. szakma művelésében
nélkülözhetetlenek ill. kívánatosak.

Kompetenciák leírása

A tantárgy a magyar társadalom alapvető jellegzetességei; felépítése,
működése, fejlődési tendenciái, valamint a szociológia, mint
társadalomtudományi szakdiszciplína sajátos megközelítésmódjának
megismertetése mellett segít eligazodni a társadalmi folyamatok
megismerésében, s így hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók képesek lesznek a
társadalmi kérdésekben az önálló véleményformálásra. A hallgatók
megismerik továbbá a magyar közszolgálat szervezetei, intézményei
működésének társadalmi összetevőit (különös tekintettel a közigazgatás,
valamint a biztonsági szektor /fegyveres erők, rendvédelmi szervek,
nemzetbiztonsági szolgálatok/ működési sajátosságaira).
1) A szociológia kialakulása, helye a tudományok rendszerében. A szociológia
főbb fejlődési irányai, és iskolái. A hazai szociológia kezdetei, mai
teljesítményei.
2) Módszertani alapismeretek
3) A társadalmi struktúra és rétegződés alapvető fogalmai. A magyar
társadalom szerkezetének történelmi meghatározottsága, mai jellemzői.
Empirikus kutatások a magyar társadalom szerkezetéről.
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4) A társadalmi mobilitás szerepe, különféle formái, és jelentésük. Mobilitási
csatornák. Mobilitási folyamatok a magyar társadalomban. Migráció.
Demográfiai alapfogalmak, kiemelt demográfiai csoportok.
5) A társadalmi kiscsoportok fogalma, fajtái, szerkezete, csoportdinamika, a
csoport és egyén viszonya. Szociális szerepek. Státus és szerepjellemzők,
szerep-konfliktusok. Szociometria. Csoportokon belüli és csoportközi
konfliktusok, konfliktus-megoldási módok
Tantárgyi tematika heti bontásban

6) A családszociológia alapfogalmai. Elméletek a családfejlődésről és
változások az ezredfordulón.
7) A szocializáció folyamata, szakaszai, jellemzői. Kultúra, normák, értékek,
attitűdök
8) Társadalmi problémák – munkanélküliség, szegénység, hajléktalanság,
romák helyzete, stb.
9) Műveltség, iskolai végzettség, oktatási rendszer történeti összefüggései és
szerepe az életpályára.
10) A vallás a modern társadalomban. Az egyházak társadalmi szerepe és
szociális tanításai.
11) A deviáns viselkedés értelmezése. A deviancia felismerése és kezelése.
12) A társadalmi nyilvánosság jelentése és történeti útja. Közhangulat és
közvélemény. A tömegkommunikáció.
13) Településszerkezet, város és falu. Urbanizációs és városökológiai
elméletek. A hazai településszerkezet jellemzői.
14) Bevezetés a biztonsági szektor (fegyveres erők, rendvédelmi szervek,
nemzetbiztonsági szolgálatok), valamint a közszolgálat szervezetei,
intézményei szociológiájába
15) Értékelés, Beszámoló

Az aláírás megadásának feltételei
Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények
A vizsga módja

Szakirodalom

Az oktató(k) elérhetősége

Rendszeres részvétel az órákon, kielőadás tartása
Beszámoló
írásbeli+szóbeli
Kötelező irodalom:
1.Kiss Zoltán László – Krizbai János – Kanyó Mária - Tarjáni Gábor (2013)
Bevezetés a szociológiába. NKT Kiadó
2. Andorka Rudolf (2006) Bevezetés a szociológiába. Bp.: Osiris, 2005
Ajánlott irodalom:
1. Giddens, Anthony (2008) Szociológia. Bp.: Osiris
2. Babbie, Earl (1995) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp.:
Balassi
3. Andorka Rudolf – Stefan Hradil – Jules L. Peschar (1994) Társadalmi
rétegződés. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.
4. Angelusz Róbert (1999) A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest:
Új Mandátum Kiadó.
5. Aronson, Eliot (1994) A társas lény. Budapest: Közgazdasági és Jogi
Kiadó.
Állam- és Társadalomelméleti Intézet, Bp., Ménesi út 5., 419 és 417 irodák,
Egedy.Gergely@uni-nke.hu , Szabo.Mate.Csaba@uni-nke.hu

