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A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy célja abban jelölhető meg, hogy a hallgatóknak emelt szinten nyújtson
ismereteket a szervezet-, a politikai- és jogszociológia legfontosabb kérdéseiről. A
tematika kidolgozásánál meghatározó szempont volt, hogy a tárgyalt kérdések
illeszkedjenek a közigazgatás-tudományi képzés igényeihez, ugyanakkor olyan speciális
szakszociológiai ismereteket is nyújtson a hallgatóknak, melyre más képzések nem
helyeznek hangsúlyt. A tárgy részletesen tárgyalja a jogszociológia olyan releváns
kérdéseit, mint a jog működése a társadalomban, és a jogalkotás és a társadalom. A
kurzus során a hallgatók megismerkednek a szervezetszociológia legfontosabb
kérdéseivel is, különös hangsúlyt fektetve a bürokratikus és politikai szervezetek
sajátosságaira és társadalmi környezetükre. Tárgyalja a közvélemény társadalmi
szerepét, valamint a jóléti állam kialakulásának, illetve válságának legfontosabb
kérdéseit. A tárgy kitér a magyar politikai kultúra sajátos történeti vonásaira, beleértve a
meghatározó jelentőségű szubkultúrákat is.

Kompetenciák leírása

A kurzus elvégzésével a hallgatók alkalmassá válnak:
- a jognak, mint társadalmi jelenségnek a jogszociológiai értelmezésére
- az állami- és közigazgatási szervezeti működés jelenségeinek elmélyült elemzésére,
- a sajátos magyar politikai kultúra történeti meghatározottságának megértésére,
- a jóléti államban megjelenő kihívások azonosítására és önálló vélemény kifejtésére a
lehetséges megoldási irányok tárgyában
1) Bevezetés, követelmények ismertetése. A jogszociológia és irányzatainak fejlődése
2) A jog, mint társadalmi jelenség
3) A jogrendszer szociológiai problémái
4) A jog működése a társadalomban, és a jogalkotás és a társadalom
5) A jóléti állam szociológiai problémái
6) A közvélemény és a társadalmi tudat

Tantárgyi tematika heti bontásban

7) A bürokratikus szervezetek szociológiai megközelítésben
8) A szervezet és a környezet sajátos viszonya
9) A politikai szociológia alapjai, interdiszciplinális megközelítésben
10) A politikai szervezetek szociológia vonásai, szervezeti értékek
11) A politikai rendszer társadalmi meghatározottsága és beágyazottsága
12) A választási modell társadalmi korlátai.
13) Modern elméleti irányzatok a kortárs politikai- és szervezetszociológiában
14) Szociális-politikai identifikáció - válaszói viselkedés
15) A magyar politikai kultúra sajátos történeti vonásai és a magyar társadalom politikai
tagoltsága
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