SZOCIOLÓGIA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

Képzési terület, képzési ág:

1. Kutatás és projektmenedzsment
2. Politikai elemző
3. Társadalmi fejlődés és változásmenedzsment
társadalomtudomány

Képzési ciklus:

mester

Képzési forma (tagozat):

nappali

A szakért felelős kar:

Bölcsészettudományi Kar

Képzési idő:

4 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma:

120

Az összes kontakt óra száma:

1080

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

30+30 óra kutatói gyakorlat és feldolgozó
szeminárium (kutatási gyakorlat tutori
rendszerben) – 6 kredit

Indított specializáció:

120 óra intézményekben eltöltött gyakorlat és 30
óra feldolgozó szeminárium – 8 kredit
Szakfelelős:

Prof. Dr. Kovách Imre

Specializáció felelős:

1. Kutatás- és projektmenedzsment: Kovách
Imre
2. Politikai elemző: Kovách Imre
3. Társadalmi fejlődés és változásmenedzsment:
Krémer Balázs

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociológia (Sociology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles szociológus
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociológia, a társadalmi
tanulmányok alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe
továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7.

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 312
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése,
akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika,
gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika)
önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási,
tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű
társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris
ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A szociológus
a) tudása
Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről,
érti a szociológiában meghatározó folyamatokat.
Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív
módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési
tendenciáit.
Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit,
lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.
Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a szociológiai
gondolkodás meghatározó tendenciáit.
Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi
döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és
érdekütköztetési fórumokat.
Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát.
Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a
szociológia magas szintű műveléséhez.
b) képessége
Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében.
Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és
hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére.
Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos
tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások
figyelemmel kísérésére.
Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő
alkalmazására.
A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a
szakterülete
szempontjából
releváns
fogalomkészletre,
argumentációra
és
következtetésekre épülő szociológiai elemzéseket készíteni.
Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai
kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához
szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel.
Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére,
érvelni tud azok fontossága mellett.
Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és
végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre.

Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek
rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosság előtt
történő szakszerű bemutatásában.
c) attitűdje
Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmai elképzeléseit.
Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni
igyekvő tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket.
Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális és lokális problémák megoldására irányuló
szakmai törekvések mellett.
Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus a szakmai újításokkal szemben.
Elkötelezetten támogat minden olyan törekvést, amely a társadalmi esélyegyenlőség javítását
szolgálja.
Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai együttműködések iránt.
Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra.
A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik, és nyitott a
különböző megközelítési és értelmezési módokra.
A tudományos korrektség elve alapján jár el, kerülve minden hátrányos megkülönböztetést.
d) autonómiája és felelőssége
Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében és
irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és
megvalósításában.
Felelősségteljesen támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának
alakulását.
Elkötelezetten képviseli a szakmai érdekeket.
Törekszik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában részt venni.
Önállóan vesz részt szervezeti rendszerek fejlesztésében.
Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai szabályainak
betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért.
Tiszteletben tartja munkatársai és tanítványai jogait. Fokozott felelősséggel tartozik a kutatási
alanyok biztonsága, anonimitása és személyes adataik védelme iránt.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;
kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai
alkalmazások) 10-50 kredit;
differenciált szakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy,
környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.
9.1.2. A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető
kreditérték legfeljebb 30 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett –
államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik
élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga
szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményik
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 26 kredit.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési
ciklusba való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján
szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából
releváns társadalomtudományi területről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezn
Záróvizsga követelmények
A hallgató az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése után tanulmányait
záróvizsgával fejezi be.
A záróvizsga bizottság
– A záróvizsgát minden esetben bizottság előtt kell letenni.
– A záróvizsga bizottságnak az elnökön kívül legalább két tagja van.
– A jelölt vizsgájának idejére meg kell hívni a diplomamunka témavezetőjét is.
A záróvizsgára bocsátás feltételei
– Záróvizsga csak záróvizsga időszakban tehető.
Záróvizsgát akkor tehet a hallgató, ha diplomamunkáját határidőre benyújtotta és annak
eredménye legalább elégséges.
– Új diplomamunka benyújtására kötelezett hallgató záróvizsgát legkorábban a
következő záróvizsga időszakban tehet.
A záróvizsga részei
– A záróvizsga két részből áll, a diplomamunka védéséből és a komplex szóbeli
vizsgából.
– Az adott évi záróvizsga követelményeit és a számon kérhető témakörök tematikáját
minden esetben közzé kell tenni.
A záróvizsga eredménye
– A záróvizsga bizottság tagjai a záróvizsga mindkét részét (diplomamunka védése,
komplex szóbeli vizsga) ötfokozatú osztályzattal értékelik.
– A záróvizsga akkor sikeres, ha mindkét elemének osztályzata külön-külön legalább
elégséges.
– A záróvizsga végleges eredménye a diplomamunka védésére és a komplex szóbeli
vizsgára adott érdemjegyek számtani átlaga.
– A záróvizsga eredményét minden esetben a záróvizsga bizottság elnöke hirdeti ki.
A záróvizsga megismétlése
– Amennyiben a záróvizsga bármelyik részének eredménye elégtelen, a záróvizsgát meg
kell ismételni.
– Az eredménytelen záróvizsgának csak azt a részét kell megismételni, amely elégtelen
lett.
– A záróvizsgát megismételni kénytelen hallgató záróvizsgát legkorábban a következő
záróvizsga időszakban lehet.

A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA
Kód

Tantárgy
I.

BTSZOC300MA

Kredit

Előfeltétel

Félév

Kortárs társadalomelméletek I.
Kortárs társadalomelméletek II.
Klasszikus társadalomelméletek
Projektszociológia
A szervezeti konfliktusok
elméletei
Szociológiai és
szociálpszichológiai
identitáselméletek

30
30
30
30
30

K
K
K
K
Gy

4
4
4
4
4

-

1.
2.
1.
1.
2.

30

K

4

-

3.

30

Gy

3

-

1.

30

Gy

3

-

2.

30
30

Gy
Gy

3
3

-

2.
3.

30

Gy

3

-

3.

30

K

3

-

4.

30
30

Gy
Gy

3
3

-

4.
4.

KUTATÁSMÓDSZERTAN

BTSZOC103MA

BTSZOC202MA

BTSZOC203MA
BTSZOC30MA

BTSZOC302MA
BTSZOC400MA
BTSZOC401MA
BTSZOC402MA
III.

Teljesítmény

KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELMÉLETEK

BTSZOC100MA
BTSZOC200MA
BTSZOC101MA
BTSZOC102MA
BTSZOC201MA

II.

Óra

Alkalmazott
társadalomtudományi kutatási
módszerek I. (Kvantitatív
elemzések)
Alkalmazott
társadalomtudományi kutatási
módszerek II. (Kvalitatív
elemzések).
Többszintű elemzés
Tartalom- és diskurzuselemzés
(kutatási jelentések, beszámolók
tartalomelemzése, projektinterjúk
narratív elemzése)
Adatbázisok kezelése,
adatelemző szoftverek
A társadalmi viselkedés mérése
és kutatása
Közvélemény-kutatás
Hatékonyság- és
eredményességvizsgálat

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

BTSZOC104MA

Európai társadalompolitikák

30

K

3

-

1.

BTSZOC105MA
BTSZOC106MA

Kriminológia alapjai
Idegen nyelvű szövegelemző
szeminárium
(Posztmodern társadalom,
projektek, társadalompolitika)
Társadalmi csoportok közösségi
jellemzői
A társadalmi nemek szociológiája
Kutatói gyakorlat II. (Intézményi
gyakorlat)

30
30

K
K

3
3

-

1.
1.

30

K

3

-

2.

30
15 hét x
8 óra=
120
30

K
Gy

3
5

-

2
3.

Gy

3

-

3.

30

K

3

-

3.

30

Gy

4

-

3.

30

K

3

-

4.

BTSZOC204MA
BTSZOC205MA
BTSZOC303MA
BTSZOC304MA
BTSZOC305MA
BTSZOC306MA
BTSZOC403MA

Kutatói gyakorlatot feldolgozó
szeminárium II.
Kommunikáció- és
médiaszociológia
Munkaerőpiaci politikák és
foglalkoztatási rendszerek
komplex elemzése
Társadalmi mobilitás

IV.

SZAKMAI GYAKORLAT

BTSZOC206MA
BTSZOC207MA

Kutatói gyakorlat I. (Tutori
munka)
Kutatói gyakorlat feldolgozó
szeminárium I.

30

Gy

3

-

2.

30

Gy

3

-

2.

30

K

4

-

1.

30
30
30
30

K
Gy
K
Gy

4
4
4
4

-

2.
2.
3.
3.

30

Gy

4

-

3.

30

Gy

4

-

3.

30
30

K
K

4
4

-

1.
2.

30
30
30
30

Gy
Gy
Gy
Gy

4
4
4
4

-

2.
3.
3.
3.

30

Gy

4

-

3.

SPECIALIZÁCIÓ (1) : KUTATÁS –ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
BTSZOC107MA
BTSZOC208MA
BTSZOC209MA
BTSZOC307MA
BTSZOC308MA
BTSZOC309MA
BTSZOC310MA

A projektalapú fejlesztések
intézményrendszere
Kutatásmenedzsment, innováció
Projektmenedzsment
HR- stratégiák
A helyi kulturális, sport és
rekreációs fejlesztések
sajátosságai
A regionális, vidéki és helyi
fejlesztések
Társadalmi befogadást segítő
projektek

SPECIALIZÁCIÓ (2) : POLITIKAI ELEMZŐ
BTSZOC108MA
BTSZOC210MA
BTSZOC211MA
BTSZOC311MA
BTSZOC312MA
BTSZOC313MA
BTSZOC314MA

A magyar politikai rendszer
Választások és választási
rendszerek
Közvéleménykutatások
Média és politika
Helyi politika és politizálás
Aktuálpolitikai elemzés I.
(belpolitika)
Aktuálpolitikai elemzés II.
(külpolitika)

SPECIALIZÁCIÓ (3) : TÁRSADALMI FEJLŐDÉS ÉS VÁLTOZÁSMENEDZSMENT
BTSZOC109MA
BTSZOC212MA
BTSZOC213MA
BTSZOC315MA
BTSZOC316MA
BTSZOC317MA
BTSZOC318MA

V.

A modernitás és posztmodernitás
társadalmi fejlődéseire vonatkozó
elméletek
Civil társadalom és mozgalmak,
civil szervezetek menedzsmentje
és közösségszervezés I.
Európai ifjúságszociológiai
kutatások
Civil társadalom és mozgalmak,
civil szervezetek menedzsmentje
és közösségszervezés II.
Európai ifjúságszociológiai
kutatások II.
Kistérségi változások és
fejlesztési politikák komplex
elemzése
A társadalmi folyamatokba
történő beavatkozás korszerű
módszerei (szituációs játékok,
kísérletek és gyakorlatok)

30

K

4

-

1.

30

Gy

4

-

2.

30

Gy

4

-

2.

30

Gy

4

-

3.

30

Gy

4

-

3.

30

Gy

4

-

3.

30

Gy

4

-

3

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

BTSZOC601MA

Szabadon választható tárgy I.

30

K/Gy

2

-

2.

BTSZOC602MA

Szabadon választható tárgy II.

30

K/Gy

2

-

3.

VI.

DIPLOMAMUNKA

BTSZOC701MA
BTSZOC702MA
BTSZOC703MA

Szakdolgozati szeminárium I.
Szakdolgozati szeminárium II.
Szakdolgozat
elkészítése
és
benyújtása

30
30
-

Gy
Gy
-

5
5
5

-

3.
4.
4.

