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OKTATÓK VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI TÉMÁI 
2019 februártól 

 
 
 

BALCSÓK ISTVÁN 
1. Nemzetközi és magyarországi migrációs folyamatok és tendenciák (területi és 

társadalmi összefüggések, motivációk és hatások a kibocsátó és fogadó 

térségekben stb.) 

2. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon (munkavállalás, tanulás, 

turizmus, menekülthullámok, hazatelepülők stb.)  

3. Lakóhelyi-lakhatási szegregáció (a szegregált élethelyzet kialakulásának és 

fennmaradásának tényezői, területi és társadalmi összefüggései)  

4. Határmentiség, határon átnyúló kapcsolatok (a perifériahelyzet sajátosságai és 

történeti összefüggései, motivációk, kapcsolattartási formák, együttműködések, 

interetnicitás, magyar-magyar kapcsolatok stb.) 

5. A településhálózat „számkivetettjei” – aprófalvas és tanyás térségek (demográfiai, 

migrációs, foglalkoztatási stb. trendek komplex elemzése) 

 
BIHARI ILDIKÓ 

1. Felzárkóztató, hátránykompenzáló programok vizsgálata 

2. A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok helyzete (oktatás, életkörülmények, 
szociokulturális és szocioökonómiai háttér) 

3. A gyermekek, fiatalok társadalmi integrációjával kapcsolatos kérdések vizsgálata 
4. Integráció és szegregáció az oktatásban és a nevelésben 
5. Az oktatás és munkaerőpiac összefüggései 
6. Projektek a gyakorlatban (a projektek szerepe, jelentősége a gyermek, ifjúsági, 

szociális problémák kezelésére) 

7. A szociálpolitika intézményei és eszközei 
8. Társadalompolitika, szociálpolitika, szegénypolitika (története, alakulása, 

változásai) 
 

DR. CZIBERE IBOLYA 
1.  A cigányság helyzete (oktatás, munkaerőpiac, szociálpolitikai kérdések, nők 

helyzete, életkörülmények, munkaerőpiaci lehetőségek, nők-férfiak, hagyományok, 
előítéletek stb.) 

2.   Családszociológiai vizsgálatok (házasság, válás, gyermekvállalás, erőszak a 
családban, élettársi kapcsolatok, párválasztás, konfliktusok, családszerkezet, 
családtörténet stb.) 

3.  Szegénység (hátrányos helyzetben élők, érintett csoportok, gyermekszegénység, 
kistelepüléseken élők stb.) 

4. A szociálpolitika általános kérdései (ágazati szociálpolitikák, elméleti 
összefüggések, rendszerelemzés, ellátási formák elemzése, jóléti államok stb.) 

5. Társadalmi innovációk 

6.   Szervezetszociológiai kérdések (szervezeti kultúra, motiváció, vezetési stílusok, 
menedzsment, szervezeti konfliktusok, szervezettípusok és jellemzőik stb.) 
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7.   A nők helyzete (férfi-női munkaerőpiaci egyenlőtlenségek, politikai-hatalmi 
egyenlőtlenségek, családon belüli szereposztás és egyenlőtlenségek, munka-
magánélet összehangolása, életkori sajátosságok, szegénységben élő nők, roma 
nők, nőtörténeti események, elitbe tartozó nők, különböző szakmákat képviselő 
nők 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 

 
ERDŐS JUDIT 

1. Szemléletváltás a fogyatékos ellátásban 
2. A szociális munka lehetőségei a fogyatékos személyek munkaerőpiaci esélyeinek 

növelésében 
3. Szociális munkás szerepek a gyermekvédelemben 
4. Szociális munka a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében 

 
DR. FÉNYES ZSUZSANNA HAJNALKA 

1. Társadalmi mobilitás és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban 
 (A hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi mobilitási esélyeinek elősegítése a 

felsőoktatásban, anyagi, kulturális és kapcsolati tőkék vizsgálata és növelésének 
lehetőségei a felsőoktatásban) 

2.  Gender kérdések 
 (Férfiak és nők helyzete a munkaerőpiacon és az oktatásban)  
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3. Fiatalok és az önkéntes munka 
 (Régi és új típusú [karrierépítő] önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében, az 

Iskolai Közösségi Szolgálat hatékonysága a középiskolások körében)  
4. Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásai 
 (Faktor, klaszterelemzés, regresszió, kontextuális elemzés) 
5. Romák helyzete, szegénység, települési esettanulmányok 

 
KEREKES NOÉMI 

   1. Csoportjelenségek vizsgálata 
   2. Csoportok megismerésének módszerei. Szociometria 
   3. Csoportos képzési lehetőségek, tréningek az oktatás és a munka világában 
   4. Tehetséggondozás, tehetséggondozó programok 
   5. Hátrányos helyzetű diákok az iskolában 
   6. Családi szocializáció és zavarai 
   7. Szenvedélybetegségek, öngyilkosság; pszichiátriai betegek vizsgálata 
   8. Féltékenység (párkapcsolati, testvér-) 
   9. Reklámpszichológia 
10. Kiégés vizsgálata 
11. Állatasszisztált terápia 
12. Előítéletesség vizsgálata 
 

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 

 
DR. MÁRTON SÁNDOR 

  1. Magasabb statisztikai módszerek alkalmazása konkrét kérdőíves kutatásokban 
 (klaszter-, faktor-, loglineáris elemzések) 
  2. Térinformatikai módszerek alkalmazása a társadalomtudományokban 
  3. Területi egyenlőtlenségek Magyarországon, illetve az EU-ban – hátrányos helyzetű 
 térségek területi jellemzői  
  4. Regionális kutatások Magyarországon – kistelepüléseken élők helyzete kérdőíves 

vizsgálatok alapján  
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  5. Kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazása a társadalomtudományokban 
  6. A statisztikai módszerek evolúciója, új módszerek – új kihívások. Újszerű 

módszerek a statisztikai adatfeldolgozásban (Wizwhy, Big Data elemzések) 
  7. ICT (Facebook, Instagram stb.) hatása a kapcsolatokra  
  8. Új párválasztási módszerek: internetes társkeresés 
  9. Devianciák a társadalomban: bűnözési statisztikák elemzése  
10. Kábítószer-fogyasztás vizsgálata a magyar fiatalok körében 

 
DR. MOHÁCSI MÁRTA 

1. Az oktatás és munkaerőpiac összefüggéseinek vizsgálata 
2. A munkaerőpiac és regionális összefüggések vizsgálata 
3. Menedzsment témában: szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés, vezetői döntések, 

szervezeti változtatások, motiváció vizsgálata egy adott szervezet esetében 
4. Emberi erőforrás menedzsment témában: HR rendszerek vizsgálata 
5. Projektek a társadalomban Magyarországon és az Európai Unióban 

 
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 
 . Radikalizmusok, u j populizmusok, politikai re szve tel, a llampolga ri aktivita s  
2. Internetkutatások 
3. Identita sok e s emle kezet 
 . (Poszt-)szubkultu ra k, i ju sa gi kultu ra k, neo-törzsek 
 . E letmo dto rte net, e letmo dszociolo gia e s ta rsadalomto rte net 
 . Diskurzuselemze sek, tartalomelemzések: kirekesztő diskurzusok a médiában 
7. Társadalmi innovációk, co-creation 
8. Fenntarthatóság: környezeti és társadalmi dimenziók 


