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I. 

 

Tantárgyleírás 

 

A tantárgy címe Rendi társadalom és polgári átalakulás Európában 

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) 

 
Dancs György, adjunktus 
Történelem- és Társadalomtudomány Tanszék 
dancs.gyorgy@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei 
 
 

- 

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

Célja: megismertetni a hallgatókat az európai társadalmi 
rendszerek kialakulásával, változásainak és fejlődésének főbb 
történeti folyamataival, különös tekintettel a feudális rendi 
társadalom és a polgárosodás időszakának átmeneti időszakára. 
Feladatai: tanulmányozni az európai társadalmi rendszerek 
kialakulásának folyamatait, változásának okait, hátterét; a 
különböző társadalmi rendek életmódját, politikai attitűdjét, az 
urbanizáció következményeit; feltárni a társadalmi 
rétegződések és mobilitás formáit, illetve a polgárosodás, a 
társadalmi szerveződések európai trendjeit. 

Kialakítandó kompetenciák: 
A hallgató megismeri a történelem során kialakult különböző 
társadalmi rendszereket, azok tagozódását, működésük 
törvényszerűségeit, a társadalmi egyenlőtlenségek létrejöttének 
tényezőit, a különböző társadalmi rétegek életmódját, 
egymáshoz való viszonyát és a közösségek egymás mellett 
éléséből eredő konfliktusokat; 
- az előadások és szemináriumok képessé teszik a társadalmi 
jelenségek, folyamatok, problémák felismerésére és 
megoldására, a kritikai gondolkodás elsajátítására; 
- érzékennyé és nyitottá válik a társadalmi és szociális 
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problémák, a jogállamiság, demokrácia, európai értékközösség 
iránt; 
- a szemináriumi gyakorlatok fejlesztik a problémafelismerő- 
és problémamegoldó-képességet, az önálló döntést és 
felelősségvállalást. 
Főbb témakörei: 
A történelmet befolyásoló környezeti tényezők; Az 
éghajlatváltozások; Az első civilizációk nagy kihívásai; A 
középkor nagy járványai és természeti katasztrófái; A 
betegségek, nagy világjárványok; Árvizek; Az antropogén 
tényezők; Migráció; Egészségügy. A medicina története; A 
modern kor nagy válságai; A világháborúk és következményeik 
Nukleáris katasztrófák; A környezetszennyezés és annak 
hatásai; Természet- és környezetvédelem. Szervezetek és 
intézmények; Természeti katasztrófák és védekezés a Kárpát-
medencében 

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/ 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
 
 

Kötelező irodalom: 
Bódy Zsombor – Ö.Kovács József: Bevezetés a 

társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
Diederiks, H. A. - Lindblad, J. Th. - Noordam, D. J. - Quispel, 

G. C. - de Vries, B. M. A. - Vries, P. H. H.: Nyugat-
európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális 
társadalomtól a gondoskodó államig. Osiris Kiadó. 
Budapest, 1995. 

Городяненко В.Г., Швидка Л.І., Ходус О.В., Демичева А.В. 
Суспільствознавство: Людина. Суспільство, Світ. – К.: 
ВЦ „Академія”, 2006; 

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867. 
Budapest, 1990. 

Ajánlott irodalom: 
Gyáni Gábor: Kövér György: Magyarország 

társadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig Osiris tankönyvek, 2001. 

Jonathan Dewald: Az európai nemesség története 1400-1800. 
Pannonica Kiadó, 2002. 

Európa az újkorban (16-18. század) Szerk. If. Barta János és 
Angi János. Debrecen 2006. 

Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. 
Osiris Kiadó, 2009. 

Digitális segédanyagok: 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
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