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TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
 
 
A tantárgy neve:      Az EU intézményrendszere és szakpolitikái 
Tantárgyfelelős:      Dr. Berényi Zoltán 
Oktató:       Dr. Berényi Zoltán 
Óraszám:       30 
Számonkérés módja:     kollokvium 
 
 
A tantárgy leírása: 
 
A kurzus célja, hogy az európai integráció hatáskörébe tartozó fontosabb szakpolitikai 
folyamatok elemzése során a hallgatók megismerjék az Európai Unióban lejátszódó politikai 
folyamatok fő sajátosságait. A kurzus a közpolitika alakításával kapcsolatos elméleti 
bevezetéssel indul. Ezután az egyes EU-szintű szakpolitikák jellemző vonásainak, kialakítási 
folyamatának áttekintésére kerül sor. 
 
A tantárgy az európai integráció intézményrendszerét mutatja be. A hallgatók megismerhetik 
az intézményrendszer kialakulásának folyamatát, az egyes intézmények struktúráját, 
hatáskörét és működését. Az európai integráció hatáskörébe tartozó fontosabb szakpolitikai 
folyamatok elemzése során a hallgatók megismerhetik az Európai Unióban lejátszódó 
politikai folyamatok fő sajátosságait. 
 
 
Témakörök: 
 
1. Az európai integrálódás folyamata, nemzetközi szervezetek, integrációelméletek 
2. Az EU szupranacionális szerveződésének sajátos vonásai, 
3. Az Európai Unió intézményi struktúrája 
4. Az Európai Bizottság 
5. Az Európai Tanács 
6. A Miniszterek Tanácsa 
7. Az Európai Parlament 
8. Az Európai Bíróság, az EU jogrendszere 
9. Az Európai Központi Bank 
10. A szakpolitika fogalma, a szakpolitika kialakulásának rövid történeti áttekintése. 
11. A szakpolitika kialakításának szakaszolása 
12. A gazdasági és monetáris unió 
13. A Közös Agrárpolitika 
14. A regionális politika és a fejlesztési alapok 
 
Vizsgára bocsátás feltételei: 
A kurzus anyagának elsajátítása. Az órákon való részvétel kötelező, maximum 3 igazolt hiányzás 
megengedett. 
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Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 
kollokvium, írásbeli vizsga 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 
nincs 
 
 
Kötelező irodalom: 
 
− Kende Tamás – Szűcs Tamás – Jeney Petra (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 

2017. Wolters Kluwer Kiadó 
− H. Wallace - W. Wallace: Politikák születése az EU-ban I.-II. kötet, Pécs: Studia 

Europeana, 1999 
 
Ajánlott irodalom: 
 
− Bache, I. - George, S. - Bulmer S. (eds.) (2011): Politics in the European Union. OUP.  
− Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. Budapest, 2007. Aula Kiadó 
− Bóka Éva: Az európai integráció – elméletek történelmi perspektívában. Budapest, 2008. 

Corvina Kiadó 
 
Web: 
 
§ Az Európai Unió hivatalos honlapja – http://europa.eu 
§ Az Európai Unió kiadóhivatala – http://publications.europa.eu 
§ Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete – http://www.eu.hu 
§ Európai Parlament Tájékoztatási Irodája – http://www.europarl.europa.eu/budapest/ 
§ EUvonal információs pont – http://www.euvonal.hu 
§ Európa Szerver magyar nyelv_ adatbázis – http://euroinfo.hu 
 
 
A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 
 
a) tudás 
- „A politológus ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, 

alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. 
Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 

- „A politológus elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés 
tudományos módszereit” 

- „A politológus ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a 
pártok és érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai 
döntéshozatali folyamatokat” 

- „A politológus rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység 
legfontosabb összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai 
elméleteket és ideológiákat” 

- „A politológus tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „A politológus tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott 

szakirodalmát magyar és idegen nyelven” 
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- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai 
információk értékelésére” 

- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „A politológus elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi 

iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika 

konfliktusos folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos 

következtetéseket megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az 

elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az 

értelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire” 
a) autonómia és felelősség 
- „A politológus  képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek 

és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető 

jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé 

váljon” 
 
 

A tantárgy tematikája a félév során változhat. 
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Társadalmi integráció 
Tantárgyi tematika 

 
Tárgyfelelős oktató:dr. Czibere Ibolya 

Szak, évfolyam: Szociológia BA III. évfolyam 

Kurzus formája: előadás 

Félév végi vizsga: kollokvium 

 

Tematika: 

1. Az integráció lényege, formái, céljai 
 

2. A jóléti társadalmak eredete és lényege 
 

3. A jóléti ellátórendszer integrációs funkciói 
 

4. Az egyenlőtlenségek formái és jellemzői a modern társadalmakban 
 

5. Foglalkoztatás ésmunkanélküliség 
 

6. Oktatás – integráció, szegregáció 
 

7. Befogadás és kirekesztés a munkahelyeken 
 

8. Falu‐város‐nagyváros: térbeli, társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek 
 

9. Állam – piac – civiltársadalom: a jólét‐mix formái és integrációs hatásai 
 

10. Család és társadalmi integráció 
 

11. Lakhatás, otthontalanság, hajléktalanság 
 

12. Normák és értékek 
 

Vizsgára bocsátás feltétele: nincs 
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Kötelező irodalmak 
 

1. Farkas Zsombor (2017): Mozaikok a „cigányság ügyének” rendszerváltás utáni 25 évéből. 
In: Ferge Zsuzsa: Társadalom- és szociálpolitika. Magyarország 1990-2015. Osiris Kiadó, 
Budapest (188-214) 

2. Feischmidt Margit (2013): Társadalmi kirekesztés és a mobilitás lehetőségei 
aprófalvakban élő, cigánynak tartott emberek életében In: Kovács Katalin – Váradi 
Mónika (szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum, Budapest (75-105) 
 

3. Ferge Zsuzsa (2017): Foglalkoztatáspolitika – munkanélküliség. In: Ferge Zsuzsa: 
Társadalom- és szociálpolitika. Magyarország 1990-2015. Osiris Kiadó, Budapest (161-
187) 
 

4. Ferge Zsuzsa (2017): Iskola és esélyek. In: In: Ferge Zsuzsa: Társadalom- és 
szociálpolitika. Magyarország 1990-2015. Osiris Kiadó, Budapest (188-214) 
 

5. Közelkép – közmunka (2015): Fazekas Károly – Varga Júlia (szerk.): Munkaerőpiaci 
tükör 2014. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontKözgazdaság-
tudományi Intézet (37-159) 
 

6. Misetics Bálint (2017): Lakáspolitika és hajléktalanság. In: Ferge Zsuzsa: Társadalom- és 
szociálpolitika. Magyarország 1990-2015. Osiris Kiadó, Budapest (338-363) 
 

7. Tardos Katalin (2017): Az életkor és az intézmények szerepe a munkaerőpiaciintegráció 
és dezintegráció alakulásában. Hat vállalati esettanulmány tanulságai. In: Tardos Katalin: 
Életkor és esélyegyenlőség. Az életkori sokszínűség alakulása a HR stratégiák tükrében. 
mtd Tanácsadói Közösség – Belvedere Meridionale, Budapest – Szeged (127-158) 



 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szervezetszociológia 

 Félév: őszi 

Előfeltételek:  - 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató:  Czibere Ibolya 

 
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
 
A kurzus a szervezetek változásainak jelenségeit és a jelenségeket meghatározó társadalmi 
összefüggéseket vizsgálja. A szervezetszociológia megismerteti a hallgatókat a szervezetek 
működési sajátosságaival, belső folyamataival, azok környezetére gyakorolt hatásaival, a 
szervezetek társadalmi szerepeivel. Kiemelten foglalkozik a szervezetek társadalomra és 
kultúrára gyakorolt befolyásával, a demokratikus társadalmak működéséhez történő 
hozzájárulásaival, valamint a vagyon és a hatalom centralizációjának eltérő mértékéből és 
formáiból következő (társadalmi folyamatokra irányuló) visszahatásokkal. A szervezetek 
szociológiai megközelítése során az adott elméleti összefüggések mellett a szereplők 
társadalmi státuszából következő egyenlőtlenségeket, hatalmi/uralmi törekvéseket és a 
menedzselés lehetőségeit helyezzük a téma középpontjába. 
 
 
  
A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 
 

 rendszerszemléletű gondolkodásmód 
 a szervezeti jelenségek iránti nyitottság  
 a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége 
 érdekek és érdekcsoportok beazonosítása, érdekfelismerés    
 problémafelismerés, problémamegoldás 
 kooperatív magatartás 
 együttműködési formák ismerete, együttműködési képesség 
 kapcsolatteremtő képesség 
 kommunikációs készségek 
 minőség iránti igény 
 hatékonyság, pontosság, felelősségteljesség iránti igény 
 eredményorientáltság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A tantárgy részletes leírása (10 témakörre kibontva):  
 
1. A szervezetszociológia területei, elméleti vitakeretei – a szervezetek változó környezete.  
 
2. A kezdetek: a lineáris hierarchián és irányításon alapuló szervezetek kialakulása, 

sajátosságai, hatásuk a korai társadalmak szerveződésére.  
 

3. A funkcionális irányítás és szervezeti forma irányzata - a taylorizmus és a 
menedzsmenttanok.  
 

4. A „klasszikus” irányítás és szervezeti forma irányzata    I.: Henri Fayol és Henry Ford 
munkássága – a vezetés és a termelés racionalizálása – a tömegtermelés hatásai és 
következményei a társadalomra. A posztfordista társadalom és a „testreszabott 
tömegtermelés”.   
 

5. A „klasszikus” irányítás és szervezeti forma irányzata II.: Max Weber bürokrácia elmélete 
és a bürokratikus szervezeti struktúrák tipológiája. A „tömegirányítás” elvei, technikái, 
társadalmi következményei. 
 

6. A „neoklasszikus” modell: Elton Mayo és a Human Relations elmélet. Az emberi 
tényezők és emberi viszonyok jelentősége a szervezetekben, hatásuk a teljesítményekre.  
 

7. Az institucionalista iskola – szervezeti társadalom, szervezeti hatalom. 
 

8. A szervezetek evolúcióelméleti megközelítései – a populációs ökológiai modell lényege. 
 

9. Szervezeti vezetés, csoportirányítás és hatékonyság – egyéni funkciók és csoportfunkciók 
– kompetenciák és érzelmi intelligencia. 
 

10. Változásmenedzselés a szervezetekben – kultúraváltás, szervezetfejlesztés, 
minőségfejlesztés – konfliktusok menedzselése   
 

11. Projektek a szervezetekben  
 

 
 
Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 
 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja):  
 
Írásbeli vizsga 
 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Kötelező irodalom: 
 
 A formális és informális szervezetek elmélete (In: Seres Zsuzsanna: Szervezetszociológiai 
szöveggyűjtemény; Tankönyvkiadó, Budapest, 1989  /41-65. old./) 

A környezet (In: Charles Perrow: Szervezetszociológia; Osiris Kiadó, Budapest, 1997 /195-
221. old./) 

A nonbusiness szféra a társadalomban és a gazdaságban (In: Dinya László – Farkas Ferenc – 
Hetesi Erzsébet – Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment; KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kft., Budapest, 2004 /21-48. old./) 

A tradicionális és a karizmatikus uralom  (In: dr. Molnár Attila Károly: Max Weber 
olvasókönyv; Novissima Kiadó, Miskolc, 1999  /205-234. old./) 

A vezetői hatalom forrásai (In: dr. Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele: 
személyzetfejlesztés, szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, minőségfejlesztés; OKKER Kiadói 
Kft., Budapest, 1999 /69-81. old./) 

Félelmek és félállások. Az ingyenmunkától a szabadúszók országáig (In: Naomi Klein: NO LOGO; 
AMF – Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest, 2004) 

Konfliktuselmélet (In: Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet; Alinea Kiadó, Budapest, 2002 
/301-332.old./) 

Kurt Lewin: Agresszív viselkedési sémák kísérletileg kialakított társas légkörben (In: dr. Kovács 
Sándor: Szöveggyűjtemény a szervezetelmélet történetének tanulmányozásához II.; 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1986  /127-155. old./) 

Motivációs és érdekelméletek (In: Jávor István – Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a munka 
világa; L’harmattan – Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2007) 

Szervezetfelfogások és szervezeti paradigmák (In: Jávor István – Rozgonyi Tamás: A 
szervezetek és a munka világa; L’harmattan – Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2007) 

Új szervezeti formák a modern kapitalizmusban (In: Bara Zoltán-Szabó Katalin: Gazdasági 
rendszerek, országok, intézmények; Aula Kiadó, Budapest, 2000 /467-515. old./) 

 



 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Statisztika elemzés gyakorlat , SPSS II. 

Kódja: BTSZA 504 

Félév: 5. 

Előfeltételek:  SPSS I. 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét:  2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Dr. Márton Sándor 

 
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
Az SPSS statisztikai adatelemző program működésének és használatának az elsajátítása.  
A leíró és magyarázó statisztikai modellek futtatása és értékelése. Önálló adatelemzés 
megvalósítása SPSS program segítségével.  
 
A tantárgy minimum követelményei:  

Adott kutatások adatbázisainak tervezése, elkészítése. Különböző adatformátumok 
konvertálása (excel, spss, és egyéb statisztikai programok által használt formátumok).  

- leíró statisztikák készítése 
- adatok kódolása, statisztikai táblák értelmezése 

 
A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- két és többváltozós statisztikai elemzések önálló elvégzése 

 
A tantárgy részletes leírása:  
 

1. Módszertani ismeretek. A változók tulajdonságai. Hogyan választunk az 
elemzéshez megfelelő, korrekt statisztikai módszert.  

 
2. Két változó közötti kapcsolat statisztikai vizsgálata. A különböző statisztikai módszerek 

használhatósága. 
 
3. Normalitás és eloszlásvizsgálatok (Kolmogorov-Szmirnov, CHI-négyzet próba) 
4. Alacsony mérési szintű változók közötti kapcsolat vizsgálata, asszociációs mérőszámok 

(CHI-négyzet próba) 
5. Magas mérési szintű változók  részmintánkénti viselkedése, kapcsolata (t-próba, variancia-

analízis, F-próba) 
6. Magas mérési szintű változók közötti kapcsolat vizsgálata. Korreláció és 

regresszióelemzések. 
7. Adatredukciós eljárások.  Főkomponens-, faktorelemzés, klaszterelemzés alapjai 

 
 
  



 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 
 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 
- a félév során minimum két zárthelyi dolgozat, ill. órai aktivitás figyelembe vétele 

 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 
 
 
Kötelező és ajánlott irodalom: 
 
Barna Ildikó, Székelyi Mária: Túlélőkészlet az SPSS-hez . Typotex Kiadó, 2008 
 
Csendes Tibor: Bevezetés a számítógépes statisztikába, jegyzet, Novadat, Győr, 2001 (150 o.). 
 
HUZSVAI LÁSZLÓ (2004-2010): Biometriai módszerek az SPSS-ben  
 
Ketskeméty László, Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató 
és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. 459 oldal. Eötvös Kiadó. ISBN 963 463 823 6. 
 
Ketskeméty L., Izsó L., Könyves Tóth E. (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics 
programrendszerbe. Artéria Stúdió 
 
Sajtos László - Ariel, Mitev: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea 2007. 
 
SPSS Inc. (1996-2006): SPSS for Windows User's Guide series. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 

A tantárgy címe:Projekt III. 

A tantárgy kódja:BTSZ505BA 

A szak megnevezése (N/L):szociológiaBA (N) 

Az oktató neve: Molnár Éva (molnar.eva@arts.unideb.hu) 

 
A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 

A kurzus célja, hogy   a korábbi félévek (Projekt I‐II.) során elsajátított projektmenedzsment 

elméleti  ismereteit  a  gyakorlatban  is  elmélyítsék  a  résztvevő  hallgatók.  Az  elméleti 

megalapozást  követően  a  projekttervezés,  pályázatmenedzsment,  idő‐  és  költségtervezés, 

projektmegvalósítás területeivel gyakorlatorientált feladatok segítségével foglalkozunk. 

 

A félév témakörei 

Projektmenedzsment elméleti alapjai 

Projektciklus menedzsment folyamata 

Projekttevékenységek  meghatározása, munkafázisok tervezése 

A projektek emberi erőforrás szükséglete 

A projekttevékenységek időbeli ütemezése 

A projekt pénzügyi tervezése 

Projektdokumentumok kezelése, projektadminisztráció 

 

A kurzus értékelése 

A szeminárium teljesítésének feltétele az órákon való aktív részvétel (legfeljebb 3 hiányzás), 

a zárthelyi dolgozatok és az órai feladatok színvonalas teljesítése.  
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Irodalom 

 

Czibere Ibolya ‐ Kovách  Imre (szerk.) (2013): Fejlesztéspolitika – Vidékfejlesztés. Debreceni Egyetem 

Kiadó, Debrecen 

Henczi  Lajos  –  Murvai  László  (2012):  Projekttervezés  és  projektmenedzsment.  SALDO 

Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest 

T.Kiss Judit – Balla Tibor – Kiss Tibor (2015): Projektmenedzsment és kontrolling 

http://old.eng.unideb.hu/gepesz/wpcontent/uploads/2016/03/Projektmenedzsment_es_ko

ntrolling.pdf 

Verzuh,Eric (2006): Projektmenedzsment. HVG Könyvek Kiadó, Budapest 

 

 

 



TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Projekt III. 

Kódja: BTSZA505BA 

Félév: I. félév (Szociológia III. évf.) 

A tárgy típusa: gyakorlat 

Óraszám/hét: 2  

Kredit érték: 3 

Oktató: Bánfalvi Győző  

Intézet / Tanszék: Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia 

Tanszék 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:  
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az uniós pályázati 
projektlehetőségekkel. A szeminárium keretében a pályázati kiírások szerkezetével, 
értelmezésével, az alapvető tervezési feladatok, formai kritériumokkal. A gyakorlat során 
megismerkednek az alapvető szakmai tervezési feladatokkal, formai kritériumokkal, 
készítenek GANTT diagramot, végeznek humánerőforrás tervezést és készítenek vázlatos 
költségvetést. Megismerik a pályázatok beadásához, kezeléséhez szükséges elektronikus 
felületeket.  
 

Előfeltételek: nincs  

Értékelés: 
A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozat fognak írni, ezek átlaga adja a félévi 
érdemjegyet. A szemeszter utolsó alkalmán lehetőséget kapnak érdemjegyük javítására, 
amennyibe egy pályázati projektet felkutatnak, melyről rövid 10-15 perces prezentáció 
keretében beszámolót tartanak, és értékelik a kiválasztott projektet tervezési, lebonyolítási, 
valamint a fenntarthatósági szempontból. 
 
A tantárgy részletes leírása: (40. terem, szerda 8-10 és 10-12 óra) 

Dátum Feldolgozott téma 
szeptember 10. Óramegbeszélés, bevezető óra, (projektciklus, 

SWOT, problémafa, célfa) 
szeptember 17. Ismétlő óra – (stratégiai elemzés, logikai 

keretmátrix)  
szeptember 24. Projektek szakmai tervezése, GANTT diagram 

pályázati kiírás alapján  
október 1. Projektek szakmai tervezése, GANTT diagram 

pályázati kiírás alapján 
október 8. Projektek szakmai tervezése, GANTT diagram 

pályázati kiírás alapján 
október 15. ZH. I. 
november 5. Projektek szakmai tervezése, emberi erőforrás 

tervezés, költségvetési sarokszámok pályázati kiírás 



alapján 
november 12. Projektek szakmai tervezése, emberi erőforrás 

tervezés, költségvetési sarokszámok pályázati kiírás 
alapján 

november 19. Projektek szakmai tervezése, emberi erőforrás 
tervezés, költségvetési sarokszámok pályázati kiírás 
alapján 

november 26. Projektek szakmai tervezése, emberi erőforrás 
tervezés, költségvetési sarokszámok pályázati kiírás 
alapján 

december 3. ZH II. 
december 10. Jegyek megbeszélése, hallgatói prezentációk 

 
 
Kötelező irodalom: 
 

o Czibere – Kovách: Fejlesztéspolitika –Vidékfejlesztés, Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2013. 

o Holger Bienzle (szerk.) (2001): Útmutató az európai projektmenedzsmenthez, Magyar 
Népfőiskolai Társaság, Budapest 

o Kocziszky Gy. – Bakos I. (2004): Forrásteremtés, pályázatírás, programmenedzselés. 
Miskolc 

o www.szechenyi2020.hu honlapon található dokumentumok, leírások. 
 



 

(1.) Tantárgy neve: Terepgyakorlat IV. előkészítő és feldolgozó 
szeminárium 

Kreditértéke:  3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70%gyakorlat 
(kredit%) 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: heti/2  az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: : ………--…………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2:  

előadás és az ehhez kapcsolódó vita, irányított beszélgetés, tapasztalatcsere, ismeretszerzés – építve a 

résztvevők meglévő tapasztalataira, tudására, aktív részvételére, brainstroming, videofilm megtekintése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): A félévet gyakorlati jegy zárja. A jegyadás feltételei:  
a terephelyről szóló prezentáció (félév során 1 alk.), egy előre megadott szempontok szerint 
készített, a gyakorlati hely tevékenységéhez kapcsolódó pályázati anyag és az órai aktivitás.  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Tantárgy célja piaci, állami és civil szervezetek körében gyakorlati (stratégiai, operatív, projekt) 
menedzsment ismeretek szerzése. 
Cél, a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok egyéni feldolgozásán túl, azok csoportos 
megvitatása, értékelése, a több különböző szakmai területen szerzett tudás-tapasztalat 
megosztása a csoportban.  
A szemináriumi órák keretében, - kapcsolódva a hallgatói prezentációkhoz és a gyakorlati 
tapasztalatokhoz - a következő témakörök feldolgozása történik meg:  

 Intézmények menedzsmentje: stratégiai és operatív menedzsment, humánpolitika, HR 
osztályok tevékenysége 

 Projekt tervezés, pályázatírás – projektek menedzselése 
 Pályázati rendszerek kezelése, működtetése – fejlesztési stratégiák  
 Civil szervezetek működtetése  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1.) Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési technikák – In.: „Munka-Kör“ Csoportos 
módszerek, közösségi innovációk a támogatott álláskeresésben. (Irta : Boda Margit – Diebel 
Andrea – Prókai Orsolya), Debrecen, Kiadó: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika 
Tanszéke, 2008.  pp. 7 – 139 

2.) „Kincskereső“ Gyermek –és ifjúságpolitikai projektek /Szöveggyűjtemény/, (Szerk: Ábrahám 
Katalin, Lektorálta: Diebel Andrea-Prókai Orsolya), Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



3.) Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest, 2001.: pp.90-108.  
4.) Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, TRIU-MESTER Bt., Tatabánya, 

2004.: pp. 103-149. és 207-217.  
5.) Verzuh, Eric: Projektmenedzsment, HVG, Budapest, 2006.: pp. 103-130.  

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása: 
- Ismeri és érti a társadalmi problémákat előidéző társadalomszerkezeti és kulturális okok 

működését. 
- Ismeri a társadalmi integráció erősítését, a társadalmi demokrácia megvalósulását célzó 

legfontosabb programokat. 
- Jártas pályázati források feltárásában, rendelkezik pályázatírási és menedzselési, 

ismeretekkel, különös tekintettel a társadalmi integrációt támogató projektek 
szervezésére. 

b) képességei: 
- Közreműködik az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a hátrányos helyzetűek 

integrációját szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában. 
c) attitűdje:  

- Munkáját kapcsolatteremtés, konfliktus-megoldási készség, problémák iránti érzékenység és 
megoldási készség, empátia, fejlett kommunikációs készség jellemzi. 

- Következetesen elfogadja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét. 
- Önálló és konstruktív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Diebel Andrea, terepkoordinátor, oktató 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):-- 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: Szociológiai irányzatok I. 

A tantárgy kódja:BTSZA509 

A szak megnevezése (N/L):Szociológia BA, nappali 

Az oktató neve:Dr. Nagy Terézia 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
A kurzus során a 20. század szociológiai iskoláit tekintjük át, az egyes irányzatok, 
paradigmák társadalom-felfogását, kulcsgondolatait és emberképét ismerjük meg, 
értékrendbeli eltéréseiket tekintjük át, s előtérbe kerülnek az egyes irányzatok közötti 
különbségek is. 
 
 
 
A tantárgy minimum követelményei  
A kurzus során a hallgatók elmélyítik a szociológia paradigmáiról való ismeretüket, képesek 
értelmezni a 20. század meghatározó társadalomképeit, véleményt formálni a szociológia 
tárgyterületén belül. A kurzus segít a hallgatóknak abban, hogy kialakuljon egy átfogó, 
komplex tudásuk, reflektáltan álljanak a társadalmi kérdésekhez. A kurzus célja, hogy a 
hallgatók elsajátítsák a szociológiai gondolkodás alapjait. 
 
 
 
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)  

1) Merton és a középszintű elméletek 
2) Cselekvéselmélet 
3) Racionális döntéselmélet 
4) Konfliktuselmélet 
5) Mikro- és makroszemlélet, neo- irányzatok 
6) Bourdieu elméletének alapkategóriái 
7) Társadalmi erőforrások és társadalmi mobilitás 
8) Habermas és a kommunikatív cselekvés elmélete 
9) Posztmodern fordulat és a posztmodern társadalom 
10) A kockázati társadalom 
11) Kritikai társadalomkutatás 
12) Hálózatkutatás és Big Data 
13) Professzionalizáció és tudományterületek 
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Vizsgára bocsátás feltételei 
--- 
 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja) 
Az értékelés két részből tevődik össze: félévközi zárthelyi dolgozat és év végi szóbeli 
kollokvium vizsgaeredmény összesítésével alakítjuk ki. A zárthelyi vizsga eredménye 25%-
ban beszámít a vizsgajegybe. A zárthelyi dolgozat során fogalmak meghatározása, 
értelmezése szükséges. A kollokvium során a tematikában meghatározott témák kerülnek 
feldolgozásra, egyetlen tétel húzására van lehetőség. 
 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) 
--- 
 
 
Kötelező irodalom 
Alexander, Jeffrey C. (1996) Szociológiaelmélet a II. világháború után. Budapest: Balassi, 9-

27. 
Andorka, R. (2006) Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest 
Beck, Ulrich (1997): Túl renden és osztályon? Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi 

individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése. In: 
Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új 
Mandátum, 418-468. 

Beck, Ulrich (2003) A kockázat-társadalom. Budapest: Századvég, 12-22., 138-288. 
Bourdieu, Pierre (1978) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat, 

96-128., 237-286. 
Bourdieu, Pierre (1997) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz Róbert 

(szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum, 156-177. 
Bourdieu, Pierre (2000)  A mezők logikája. In: Felkai Gábor – Némedi Dénes – Somlai Péter 

(szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. században. Budapest: Új Mandátum, 418-430. 
Dahrendorf, Ralf (1997) Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. In: 

Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új 
Mandátum, 302–358. 

Elias, Norbert (1999) A szociológia lényege. Bp.: Napvilág. 31-48. 
Felkai G. – Némedi D. – Somlai P.: Olvasókönyv a szociológia történetéhez I.-II. Új 

Mandátum, Bp. 2000 
Giddens, Anthony (2008) Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest 
Habermas, Jürgen (1994) A társadalomtudományok logikája. Atlantisz Kiadó. 69-132. 
Habermas, Jürgen (2000): Rendszer és életvilág. In: Felkai Gábor – Némedi Dénes – Somlai 

Péter (szerk.): Olvasókönyv a szociológia történetéhez, II. köt. Budapest: Új Mandátum, 
496-568. 

Merton, Robert K. () Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Osiris Kiadó, Budapest. 23-
97. 

 
 
Ajánlott irodalom 
Angelusz, Róbert (2000) A láthatóság görbe tükrei. Társadalomoptikai tanulmányok. Új 

Mandátum Kiadó 
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Barabási Albert László  (2013) Behálózva - A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó 
Bauman, Zygmunt (2002) A világ varázstalanításának vége, avagy a posztmodern története. 

Liget, 2002/7. 41-56. 
Bourdieu, P. (2000) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Felkai G. – Némedi 

D. – Somlai P. (szerk.) Szociológiai Irányzatok a XX. Században - Olvasókönyv a 
szociológia történetéhez. Budapest: Új Mandátum, 431–445. 

Castells, Manuel (2005) A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora. Gazdaság, 
társadalom és kultúra. I. kötet. Budapest, Gondolat-Infonia 

Castells, Manuel (2005) Az információ kora. Gazdaság, társadalom, kultúra. 1. köt. A hálózati 
társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat - Infonia 

Dessewffy Tibor – Láng László (2015) Big Data és a társadalomtudományok véletlen 
találkozása a műtőasztalon. Replika, 92-93. 157-170 

Durkheim, Émile (1978) A szociológia módszertani szabályai. InDurkheim, E. A társadalmi 
tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok. Budapest: KJK, 1978, 21–159. 

Eagleton, Terry (1998) Élvezz! – Žižek és Lacan. Magyar Lettre Internationale, 31. 
(Letölthető: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre31/eagle.htm) 

Lin, N. (1991) Társadalmi erőforrások és társadalmi mobilitás. A státuselérés strukturális 
elmélete. In Angelusz R. – Tardos R. (szerk.) Társadalmak rejtett hálózata. Budapest: 
Magyar Közvéleménykutató Intézet. 

Žižek, Slavoj (2003) Mátrix: a túlzások igazsága. KÜLÖNBSÉG 7. 2003. 12. 169-175. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 1 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
 
 
Tanegység:       Civil társadalom és mozgalmak 
Tantárgyfelelős:      Dr. Berényi Zoltán 
Oktató:       Dr. Berényi Zoltán 
Óraszám:       30 
Számonkérés módja:    kollokvium 
 
 
A tantárgy leírása: 
 
A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az alkotmányos demokrácia és a civil társadalom 
fogalmával. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy jól működő demokrácia miért követeli meg 
erős civil társadalom létét. A kurzus történeti áttekintést ad a civil társadalom fejlődéséről, s 
elemzi, milyen tényezők akadályozzák az erős civil társadalom kialakulását 1989 után 
Magyarországon. 
 

1. Bevezetés – a “civil” fogalom értelmezése 
2. A civil társadalom fogalmának 1989 előtti nyugat- és kelet-európai értelmezései 

(történeti áttekintés) 
3. A civil társadalom 1989 után értelmezett fogalmának kritikája – I.  
4. A civil társadalom 1989 után értelmezett fogalmának kritikája – II. 
5. A. Koestler, K. Wilber, M. Edwards integrál-elmélete - I.  
6. A. Koestler, K. Wilber, M. Edwards integrál-elmélete – II. 
7. A. Koestler, K. Wilber, M. Edwards integrál-elméletének kritikája és elemzési 

célokra történő felhasználás érdekében történő módosítása 
8. A civil társadalom normatív és funkcionális definíciójának megalkotása a 

módosított integrál-elmélet felhasználásával 
9. A demokrácia-elméletek és kritikájuk 
10.  A demokratikus politikai rendszer hatékonyságának lehetséges indikátorai: az 

elit-központú determinizmus és ennek kritikája 
11. A demokratikus politikai rendszer hatékonyságának lehetséges indikátorai: az 

intézmény-központú determinizmus és ennek kritikája 
12. A civil társadalom erőssége Magyarországon 1989 előtt 
13. A civil társadalom erőssége az 1989 utáni Magyarországon 
14. A civil társadalom és a demokrácia minősége Magyarországon 

 
Vizsgára bocsátás feltételei: 
A kurzus anyagának elsajátítása. Az órákon való részvétel kötelező, maximum 3 igazolt hiányzás 
megengedett. 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 
kollokvium, írásbeli vizsga 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 
nincs 
 
Kötelező irodalom: 
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− Szabó M. (2004): Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom. Századvég Kiadó, 

Budapest. 
− Berényi Z. (2001): Democratic Values and Civic Culture in Hungary. Hungarian 

Academy of Science - IPS, Budapest. 
 
Ajánlott irodalom: 
 
− Berényi, Z. (1999): Constitutional Democracy and Civil Society in Post-Communist 

Hungary. Hungarian Academy of Science – IPS, Budapest. 
− Hall, J. A. (1995): Civil Society. Theory, History, Comparison. Polity Press, Cambridge -

Oxford. 
− Cox. T., and Vass, L. (1993). ‘Civil Society and Interest Representation in Hungarian 

Political Development’, in A. Ágh (ed.) Hungary: The Politics of Transition, Budapest, 
Akadémia. pp. 153-179. 

 
 
A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 
 
a) tudás 
- „A politológus ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, 

alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. 
Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 

- „A politológus elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés 
tudományos módszereit” 

- „A politológus ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a 
pártok és érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai 
döntéshozatali folyamatokat” 

- „A politológus rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység 
legfontosabb összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai 
elméleteket és ideológiákat” 

- „A politológus tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „A politológus tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott 

szakirodalmát magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai 

információk értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
 
c) attitűd 
- „A politológus elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi 

iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika 

konfliktusos folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos 

következtetéseket megosztja környezetével” 
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- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az 
elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 

- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az 
értelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire” 

 
 
a) autonómia és felelősség 
- „A politológus  képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek 

és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető 

jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé 

váljon” 
 
 

A tantárgy tematikája a félév során változhat. 
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