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II. 

 

Tantárgyleírás 

 

A tantárgy címe Kisebbségtörténeti alapismeretek 

Tanszék Történelem- és Társadalomtudomány Tanszék 
Képzési program  

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

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 4 
Előadás: 20 
Szeminárium/gyakorlat: 40 
Laboratóriumi munka: 0 
Önálló munka: 60 

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

 
Szakál Imre, PhD, docens 
szakal.imre@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei 
 
 

 
- 

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

Célja: A tantárgy célja, hogy az érdeklődő hallgatók 
információval gazdagodhassanak a nemzeti és etnikai 
kisebbségek története kutatásának módszereivel, elméleteivel, a 
kérdés tárgyalásának fogalmi keretével kapcsolatban. 
Tudományos igénnyel segíteni a hallgatók tájékozódását a 
kisebbségeket érintő társadalmi-politikai kérdésekben. 
Feladatai: Érthetővé tenni a hallgatók számára a nemzet, 
etnikum, nacionalizmus, kisebbség fogalmakat, bemutatni ezek 
történetiségét az elmúlt kétszáz évben. Bemutatni azokat a 
szociológiai elméleteket és fogalmakat amelyek segíthetik a 
hallgatók kisebbségtörténetben való tájékozódását. 

Kialakítandó kompetenciák: 
A történeti, ok-okozati gondolkodás erősítése 
Kultúraközi kommunikáció segítése 
A kisebbségi léttel kapcsolatos tudományos elméletek 
megértése 
A kisebbségtörténet kutatása alapvető módszereinek ismerete 
 
 
Főbb témakörei: 
 



1. Mi a kisebbség? Az etnikai-nemzeti kisebbség fogalma 
2. Etnikum, nemzet, nacionalizmus – egy ideológia két 

évszázada 
3. Államnemzet – kultúrnemzet 
4. Kisebbségi létállapotok 
5. Etnicitás 
6. Csoportok nélküli etnicitás 
7. Állam és kisebbség kapcsolata – a Brubaker-i modell 
8. Asszimiláció, akkomodáció, izoláció 
9. Irredentizmus és szeparatizmus 
10. Regionalizmus, regionális identitás. 
 

 
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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