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I. 

 

Tantárgyleírás 

 

A tantárgy címe Bevezetés a szociológiába 

Tanszék Történelem- és Társadalomtudomány Tanszék 
Képzési program  

A tantárgy típusa, 
kreditértéke, óraszáma 
(előadás/szeminárium/önálló 
munka) 

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 4 
Előadás: 14 
Szeminárium/gyakorlat: 16 
Laboratóriumi munka: 0 
Önálló munka: 90 

Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 

 
Hires-László Kornélia, PhD, docens 
hires.laszlo.kornelia@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei - 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 
 

Célja: hogy a hallgatók körében kialakítsa a társadalmi folyamatokat 
értelmező szociológiai szemléletmódot, elősegítse a főbb társadalmi 
folyamatok és jelenségek elemzéséhez szükséges képességek 
fejlődését. Ennek érdekében a hallgatók az eladások során megismerik 
a szociológiai alapfogalmakat, a főbb kutatási területeket és 
módszereket, illetve a hazai és nemzetközi kutatások legfrissebb 
eredményeit.  

Feladatai: Megismertetni a hallgatókkal az legalapvetőbb társadalmi 
intézményeket: a család, az iskola, vagy a politikai szervezetek 
működését. Az életmód, a deviáns viselkedési formák és a társadalmi 
változások elemzése az előadások során hozzásegíti a hallgatókat az 
egyén és társadalom közötti kapcsolatok lényegének feltárásához, az 
egymásnak ellentmondó elméleti és gyakorlati megközelítések 
értelmezéséhez. 
Kialakítandó kompetenciák: 

- a társadalmi folyamatok értelmezése 
- a legfontosabb szociológiai fogalmak elsajátítása  
- szociológiai kutatások módszertanának ismerete 
- A kutatási eredmények értelmezése, és a legfontosabb 
társadalmi törvényszerűségek elsajátítása 

 
Főbb témakörei: 
I. modul. A szociológia alapfogalmai 
II. modul. A személyiség, az oktatás és a kultúra szociológiája 
III. (gyakorlati) modul. A társadalom legfontosabb problémái 
(kutatási eredményeken keresztül) 

mailto:hires.laszlo.kornelia@kmf.org.ua


 
A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A gyakorlati munkák során megszerezhető maximálisan 40 
pont. A vizsgán megszerezhető 60 pont. 
A vizsgatételek három vizsgakérdésből állnak: egyenként 20 
pontot érnek. 
 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 

A tantárgyhoz kapcsolódó online felület: 
 
http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/tanszekek/tortenelem-
es-tarsadalomtudomanyi-tanszek/ 
 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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