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mit érdemes tudni a jelentkezésről?
A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, amely
az alábbi követelményeknek felel meg: magyar, matematika, társadalomismeret, történelem vagy egy idegen
nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) tantárgyakból kettő teljesítését igazolja. Egy tárgyból emelt
szintű érettségi szükséges.

milyen képzési formák választhatók
és milyen finanszírozással?
Az alapszakos szociológus diploma 6 félévnyi nappali
vagy levelező tagozaton folytatott tanulmányok után,
államilag támogatott vagy költségtérítéses formában
szerezhető meg.

Debreceni Egyetem Szociológia
és Szociálpolitika Tanszék

szociológia
alapképzés (ba)
Ha érdekel, hogyan működik
a társadalom és miért úgy…

ha szeretnél széleskörű gyakorlati
ismereteket szerezni az elemzés,
az igazgatás vagy a projektmenedzsment területén…
ha szeretnél kutatni, a mindennapi életedben is felmerülő kérdésekre
tudományos eszközökkel választ
keresni…
ha olyan diplomát szeretnél, amely
biztos tudást, szerteágazó gyakorlati
tapasztalatokat és jó elhelyezkedési
lehetőségeket biztosít…

A SZÖSZ Hallgatói Öntevékeny Csoportunk tagjai is
szívesen válaszolnak kérdéseitekre:
facebook.com/szoszme

...akkor gyere, tanulj
a szociológia alapszakon!

miért érdemes a szociológia
alapképzést választanom?

mert a szociológia egy olyan izgalmas
tudományterület, amely elméleti ismereteket
nyújt a társadalomtudományok területén • széleskörű gyakorlati készségek elsajátítását teszi lehetővé
az empirikus társadalomkutatás terén, mint például kérdőíves és interjúkutatások önálló tervezése,
végrehajtása, adatbázisok készítése és statisztikai
elemzése, döntés-előkészítés, környezeti- és hatástanulmányok készítése • hasznosítható ismereteket
és készségeket biztosít számos területen, a társadalom-, közvélemény- és piackutatástól a közigazgatáson és emberierőforrás-menedzsmenten át a projekt-tervezésig és projektmenedzsmentig.
mert képzésünk: rendszeres terepgyakorlatok formájában szakmai tapasztalatok szerzését is lehetővé teszi, és nemzetközi kapcsolatrendszerünk révén
a külföldi részképzésen való részvételt is biztosítja
tehetséges hallgatói számára.

Hol tudok majd a diplomámmal
elhelyezkedni?

A szakjainkon végzett szakemberek iránt kiemelkedő és dinamikusan növekvő munkaerő-piaci igény
tapasztalható évről évre. Az itt képzett szakemberek alkalmasak arra, hogy • önkormányzati, közigazgatási és civilszervezetekben és projektekben,
a vállalati szférában, a médiában szakértőként,
elemzőként, tanácsadóként dolgozzanak • kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként
vállaljanak munkát • tájékoztatási, közművelődési,
oktatásügyi, szervezési, igazgatási, politikai-közéleti
és humánpolitikai területen, közvélemény- vagy piackutatóként helyezkedjenek el.

mit nyújt a szociológia alapképzés?

A szociológus alapképzés célja a hallgatókkal megismertetni a szociológia legáltalánosabb alapfogalmait, elméleti problémáit és azok empirikus vetületeit, hogy az elsajátított ismeretek birtokában
alkalmassá váljanak a jelenkori társadalmi folyamatok értelmezésére és elemzésére, valamint képesek
legyenek az alapszinthez kapcsolódó szociológus
feladatok megoldására. További cél, hogy hallgatóink képessé váljanak önálló elméleti és empirikus
szociológiai kutatásokra, az ismeretek gyakorlati
alkalmazására, fejlesztési projektek és pályázatok
előkészítésére és megvalósítására.
A tehetséges és motivált hallgatóink tanszékünkön szociológus mesterképzésen folytathatják
tanulmányaikat, amely után doktori fokozatot is

szerezhetnek. Hallgatóink rendszeresen sikeresen
szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián. 2010 óta tehetséges hallgatóinknak a Hatvani István Szakkollégium keretében
is lehetőségük van az önálló kutatáshoz szükséges készségek elsajátítására és kutatási együttműködések kialakítására. Bekapcsolódhatnak a
Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjába, ösztöndíjakat pályázhatnak, amelyek révén
szélesíthetik szakmai/kutatói tapasztalataikat.

milyen gyakorlatokon vehetek
részt a képzésben?

Tanszékünk képzésein más tudományterületek hallgatóihoz képest kiemelkedően magas óraszámban
van lehetőség szakmai gyakorlat szerzésére, ami
nagyban elősegíti a diplomaszerzés utáni elhelyezkedést is. Szociológus hallgatóink minden második
félévben terepgyakorlaton vesznek részt, főként a
kvalitatív és kvantitatív kutatások, településkutatások és a projektmenedzsment területén bővítik
gyakorlati készségtárukat. Diplomaszerzés előtt álló
hallgatóink az álláskeresésben célzott segítségnyújtást kapnak: álláskeresési tréningen vesznek részt.

milyen kutatásokban vehetek
részt a tanszéken?

A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika
Tanszékén számos témában folyik kutatás, elsősorban ifjúság-, regionális- és településszociológiai, foglalkoztatáspolitikai, genderkutatás és társadalomtörténet témakörökben. Tanszékünkön a vezető oktatók
irányításával országosan elismert kutatóműhelyek
(Foglalkoztatáspolitikai Műhely, Ifjúságszociológiai
Műhely, Társadalomtörténeti Műhely) szerveződtek, amelyek munkájába tehetséges hallgatóink is
bekapcsolódhatnak.

részt vehetek majd külföldi
részképzésen is?

Tanszékünk nemzetközi kutatási projektjeinek és az
Erasmus oktatói és hallgatói mobilitás programnak köszönhetően kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkezik. Jelenleg tizenhárom Erasmus partnerintézményünk küld tanszékünkre és fogad onnan oktatókat
és hallgatókat a spanyolországi Pamplonától az írországi Corkig, a finnországi Kuopiótól a csehországi Prágáig.
Számos hallgatónk vesz részt külföldi gyakorlaton is az
Európai Önkéntes Szolgálat támogatásával. Ezenkívül
kutatási és fejlesztési projektjeink révén több tucat külföldi intézménnyel, főként felsőoktatási intézménnyel
állunk kapcsolatban.

