OKTATÓK SZAKDOLGOZATI TÉMÁI

BIHARI ILDIKÓ
1. A fiatalok helyzete
2. A hátrányos helyzetű fiatalok integrációja, felzárkóztatása
3. Oktatás és egyenlőtlenségek
DR. CZIBERE IBOLYA
1. A cigányság helyzete (oktatás, munkaerőpiac, szociálpolitikai kérdések, nők
helyzete, életkörülmények, rétegződés stb.)
2. Családszociológiai vizsgálatok (házasság, válás, gyermekvállalás, erőszak a
családban, élettársi kapcsolatok, párválasztás, konfliktusok, családszerkezet,
családtörténet stb.)
3. Szegénység (történeti és modernkori folyamatok, elméletek, érintett csoportok,
gyermekszegénység stb.)
4. A szociálpolitika általános kérdései (ágazati szociálpolitikák, elméleti
összefüggések, rendszerelemzés, ellátási formák elemzése, jóléti államok stb.)
5. Az önkormányzatok szociálpolitikája
6. Szervezetszociológiai kérdések (szervezeti kultúra, motiváció, vezetési stílusok,
menedzsment, szervezeti konfliktusok, szervezettípusok és jellemzőik stb.)
7. A nők helyzete (nőtudomány, gender, feminizmusok, férfi-női munkaerőpiaci
egyenlőtlenségek, politikai-hatalmi egyenlőtlenségek, családon belüli
szereposztás és egyenlőtlenségek stb.)
8. Az esélyegyenlőség politikája (hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzete,
esélyegyenlőség a munkahelyeken, esélyegyenlőségi tervek stb.)
DR. CSOBA JUDIT
1. Foglalkoztatáspolitika, aktív munkaerőpiaci eszközök (képzés, támogatott
foglalkoztatás, munkatapasztalat-szerzés stb.)
2. A munkanélküliség kialakulásának okai, következményei
3. A közfoglalkoztatás formái, megvalósulása
4. Non-profit szervezetek kialakulása, feladatai és korlátai a szociális területen, a
szabályozás és finanszírozás kérdései, az együttműködés előnyei és nehézségei
5. Romák társadalmi integrációjával kapcsolatos kérdések vizsgálata
6. A szociális kirekesztődés elleni küzdelem az Európai Unióban és Magyarországon
7. Térbeli társadalmi folyamatok vizsgálata, regionális, települési, kistérségi szinten
8. Az önkormányzatok szerepvállalása a szociális igazgatásban és a szolgáltatások
szervezésében: segélyezési, támogatási rendszerek (tervezés, megvalósítás és
gyakorlati problémák)
9. A társadalom- és szociálpolitika változásai (szociálpolitika története, típusai,
iskolái)

10. A szociális intézményrendszer elemzése (hazai és nemzetközi pénzbeli és,
természetbeni ellátások, személyes szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése,
hatásának vizsgálata)
11. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem eredményei,
programok és fejlesztési stratégiák
12. Fejlesztési stratégiák és szociális projektek. Az Európai Unió támogatási
rendszere
DR. FÉNYES ZSUZSANNA HAJNALKA
1. Társadalmi mobilitás
2. Gender kérdések (férfiak és nők helyzete a munkaerőpiacon és az oktatásban)
3. Fiatalok és az önkéntes munka (motivációk, régi és új típusú önkéntesség)
4. Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásai
5. Romák helyzete
6. Települési esettanulmányok
KEREKES NOÉMI
1. Szociometria
2. Tehetségpszichológia
3. Egyéb pszichológiai vonatkozású témák (pl. szocializáció, előítélet)
DR. KOVÁCH IMRE
1. Falu- és városszociológia
2. Agrárszociológia
3. Környezetszociológia
4. A gazdasági, kulturális és politikai elitek
5. A fejlesztési projektek szociológiája
6. Civil szervezetek
7. Globalizáció
8. Fogyasztásszociológia
9. A társadalmi integráció kérdései
DR. KRÉMER BALÁZS
1. Szociális és munkaerőpiaci nemzetközi összehasonlító elemzés
2. Gazdasági fejlesztés és elmaradottság
3. Biológiai adottságok (etnicitás, gender, fogyatékosság) és társadalmi helyzet
(„biopolitika”)
4. Szegénység
5. Foglalkoztatás
6. Szociális igazgatás
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MÁRTON SÁNDOR
1. Magasabb statisztikai módszerek alkalmazása konkrét kérdőíves kutatásokban
(klaszter-, faktor-, loglineáris elemzések)
DR. MOHÁCSI MÁRTA
1. Oktatás és munkaerőpiac
2. Projektek a társadalomban
3. Regionális kutatások
4. Menedzsment
5. Egyéb társadalomtudományi téma előzetes egyeztetés alapján
MOLNÁR ÉVA
1. Családszociológiai kérdések (párválasztás, párkapcsolati stabilitás,
gyermekvállalás, családszerkezet, családon belüli viszonyok)
2. Szegénység és társadalmi kirekesztődés
3. A szociális munka célcsoportjai
DR. MURÁNYI ISTVÁN
1. Politikai szocializáció
2. Etnikai előítéletesség (antiszemitizmus, cigányellenesség)
3. Nemzeti és etnikai identitás
4. Drogfogyasztás, drogepidemológia
5. Társadalomtudományi kvalitatív és kvantitatív módszertan
SIPOS FLÓRIÁN
1. Radikalizmusok, új populizmusok, politikai részvétel, állampolgári aktivitás
2. Internet: tartalom és diskurzuselemzések
3. Identitások és emlékezet
4. (Poszt-)szubkultúrák, ifjúsági kultúrák
5. Életmódtörténet, életmódszociológia és társadalomtörténet
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