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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Gazdasági integrációelméletek (Az európai integráció és az EU 
intézményrendszere) 
Kreditek száma: 3 

Tantárgy típusa: kollokvium 

Teljesítés: szóbeli vizsga 

Az oktató neve: Loncsák Noémi 

Elérhetőség: loncsak.noemi@arts.unideb.hu 

 
 
A tantárgy oktatási céljainak összegzése:  
A kurzus során a hallgatók megismerkednek az integráció formáival, az Európai Unió 
intézményeinek működésével, struktúrájával és azok hatáskörével. Kiemelt szerepet kap az 
Unió társadalmakra gyakorolt hatása, szociális intézkedései. Bemutatásra kerülnek azok a 
források, gazdasági alapok, amelyekből a tagországok támogatást élveznek. Célkitűzés, hogy 
megértsék Magyarország működését, részvételét az Európai Unióban. 
 
A tantárgy részletes leírása (témakörök): 

- Integrációelméletek, az integráció formái, működése 
- Az európai integráció története, az Európai Unió létrejötte 
- Az Európai Unió Tanácsa működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Bizottság működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Parlament működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Unió Bírósága működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Központi Bank és az Európai Számvevőszék működése, felépítése, 

feladatai 
- Egyéb EU intézmények bemutatása 
- Az uniós jog és az EU költségvetése, finanszírozási alapok 
- Az Európai Unió szociálpolitikája 
- Magyarország az Európai Unióban 

 
A kurzus teljesítése:  
kollokvium, szóbeli vizsga (a hallgatók a félév végén szóban számot adnak az elsajátított 
tudásanyagról) 
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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 5040 

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. 



Szociológiai irányzatok I. 
III. évf. szoc BA (kollokvium) 

Fényes Hajnalka 
 

Szociológiatörténet és elmélet áttekintése (1. előadás: Fényes Hajnalka) 
Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest 2. fejezet: A szociológia 
története, 48-98. 
Giddens, A. (2003): Szociológia, Osiris, Budapest, 22. fejezet: A szociológiai elmélet 
fejlődése, 655-677. 
Morel et al. (2004, szerk.): Szociológiaelmélet. Osiris, Budapest. 1. fejezet: A 
szociológiaelmélet keletkezéséről: A szociológiai gondolkodás kezdetei. 19-44. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szociologiaelmelet/ch01s0
7.html 
 
I. Durkheim munkássága (társadalmi tény, társadalmi munkamegosztás és 
szolidaritástípusok, anómia, öngyilkosság) 
2. ea: Előadás (Fényes Hajnalka) 
3. ea: Kiselőadások 
Durkheim, Émile: A szociológia módszertani szabályai, Felkai-Némedi-Somlai (2005, 

szerk.): Olvasókönyv a szociológia történetéhez I UNK, Budapest, (a továbbiakban: 
Olvasókönyv I.) 272-291. (ugyanez megtalálható: Durkheim, Émile A társadalmi 
tények magyarázatához, KJK, 1978, 21-58.) 

Durkheim, Émile: Az anómiás öngyilkosság, in: Az öngyilkosság, KJK, 1967, 245-282. vagy 
Osiris, 2000, 260-302. (260-281 és 282-302: 2 fős) 

 
II. Weber munkássága  
 
4 ea: Weber munkássága általában, cselekvéselmélete, mi a szociológia (Weber, Max 
(1987): Gazdaság és társadalom 1. KJK, Budapest, 37-38 (mi a szociológia), 51-54, 
(cselekvéselmélet)) (előadás Fényes Hajnalka) 
 
5. ea: Weber társadalomszerkezet elmélete: osztályok és rendek (Fényes Hajnalka + 
kisea)  
Weber, Max: Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai 2/3.Budapest, 1996. 

8. fej., 6., 32-45. o. (osztályok és rendek: társadalomszerkezet elmélet) 
(letölthető: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzod
es_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch01s04.html#ftn.id506791) 

 
6. ea: Hatalom és uralomelmélete, protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (előadás: 
Fényes Hajnalka) 
Weber, Max (1987): Gazdaság és társadalom 1. KJK, Budapest, 77, 221-252. (hatalom és 

uralom) 
Weber, Max: A protestáns etika (részlet), in: Olvasókönyv I. 550-585. 
 
7-8. ea: Tudományszociológia (objektivitás, értékmentesség, a tudomány és politika, 
mint hivatás) (kiselőadások)  
Weber, Max (1998): Tanulmányok. Osiris, Budapest, 7-69 (objektivitás), 70-126 

(értékmentesség), 127-155 (A tudomány, mint hivatás), 156-210 (A politika, mint 
hivatás) 



 
 
III. Harmóniaelméletek, funkcionalizmus 
 
9. ea: Strukturalista funkcionalizmus, Parsons munkássága (Fényes Hajnalka előadás) 
Morel et al. (2004, szerk.): Cselekvéselméleti rendszerelmélet- Talcott Parsons. In: 

Szociológiaelmélet Osiris, Bp. 157-180. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szociologiaelmelet/ch01s0
7.html 
Parsons, Talcott: A modern társadalmak rendszere, In: Olvasókönyv II, 40-61. 
 
10. ea: Funkcionalista rétegződéselmélet és annak kritikái (kiselőadások) 
Davis, K. - Moore, W. (1997): A rétegződés néhány elve. In: Angelusz Róbert (szerk.): A 

társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. ÚMK, Budapest, 10-23 
(Társadalmi rétegződés olvasókönyv letölthető) 
Tumin, M. (1997): A rétegződés néhány elve: kritikai megjegyzés. In: Angelusz Róbert 

(szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. ÚMK, 
Budapest, 49-62. (Társadalmi rétegződés olvasókönyv letölthető) 

 
11. ea: Merton középszintű elméletek koncepciója és funkcionalista elmélete 

(kiselőadások) 
Merton, R. (2002): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Osiris Bp. 63-94, 98-166  
(Középszintű szociológiai elméletek: https://www.scribd.com/doc/103982285/R-K-Merton-

Kozepszintu-szociologiai-elmeletek-in-u-%C5%91-Tarsadalomelmelet-es-tarsadalmi-
struktura-Budapest-Osiris-2002-63-97) 

(Manifeszt és látens funkciók: https://www.scribd.com/document/103982295/R-K-Merton-
Manifeszt-es-latens-funkciok-in-u-%C5%91-Tarsadalomelmelet-es-tarsadalmi-
struktura-Budapest-Osiris-2002-98-166)  

 
12. ea: A szegénység funkcionalista elmélete és annak kritikái (kiselőadások) 
Sen, Amartya (2003): A szegénység, mint a képességek hiánya. In: Sen, Amartya: A fejlődés 

mint szabadság.  Európa Könyvkiadó, Budapest 4. fejezet 144-178. 
Gans, Herbert, J.: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények, Esély, 1992, 3, 3-17.  o. 

letölthető: http://www.esely.org/kiadvanyok/1992_3/mireszolgalna.pdf 
 
Számonkérés: 11 tételből vizsga (szóbeli vagy írásbeli), online oktatás esetén a tételek 

kidolgozása írásban 12-15 oldalban 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe:  

Civil	társadalom,	társadalmi	mozgalmak	
	

	

 

A tantárgy kódja:  

BTSZA5100BA	
 

A szak megnevezése (N/L):Nappali 

Az oktató neve: Dr. Szarvák Tibor 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkednek azokkal a területi / ágazati szereplőkkel, 
amelyek tevékenységükkel meghatározzák / befolyásolják a térség és a közösség 
élethelyzetét. Áttekintjük a szervezet fejlődési fokozatokat (mozgalmakból, szervezetek); az 
alakulás és a  ciklikus fejlődés nehézségeit (partnerségben vagy egyedül),  foglalkozunk a 
terület mérhetőségi mutatóival, a roma női közösségek alakulásának nehézségeivel, a civileket 
támogató hálózat aktoraival.  
A kurzus során a hallgatók(formális és nem formális módon) megismerik– a témához 
kapcsolódó – állampolgári-közösségi és szervezeti viselkedés/cselekvés/tervezés főbb 
motívumait, jellegzetességeit. 
 
A félév tematikája  
 
A félév folyamán tárgyalt főbb témakörök: 
 

1. A konfliktusok és társadalmi mozgalmak a jól-lét kontextusában: elméleti és 
módszertani keretek 

2. A modern állam területi politikája; A ,,jó állam” működése, az ,,Ideális járás” 
3. Mozgalomból szervezet, Jó példák, jó gyakorlatok 
4. Partnerség (együtt vagy külön?); támogatás, hálózatok 
5. Civilek a KSH tükrében 
6. Közösségek a szegregátumban. 
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Értékelés 
 

 A kurzus kollokviummal jeggyel zárul, ezért teljesítésének feltétele a rendszeres 
óralátogatás és a témakörökhöz kapcsolódó beadandó szóbeli teljesítése, 
megvédése(legfeljebb három hiányzás elfogadható).  

 Aktívitás 

 A félévet lezáró önálló elemzés: 

A témakörhöz kapcsolódó beadandó 
A dolgozat címe: 
Fejlesztések és hatásaik – egy civil szerveződés életciklusai – Jó gyakorlatok – 
kezdetek és a fejlődés időszakában 
Egy adott civil szervezet működésének elemzése 
A dolgozat célja az, hogy bemutassa a civil működés színtereit, tartalmát, a 
megvalósított fejlesztések (lehetséges) mikrotársadalompolitikai hatásait, mérhető 
mutatóit. 
 

Kötelező és ajánlott irodalom 
 

http://www.kodolanyi.hu/jol-let/images/tartalom/File/publikaciok/5_kjf-beliv-j.pdf 
http://akfi.uni-nke.hu/szakmai-kiadvanyok 
Jó Állam jelentés 
Jó állam mérhetősége 

MaHolnap - Társadalmi Felzárkózási Periodikák 1-2 szám 

https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/kommunikacio-7/hirek 
 
A non-profit szektor legfontosabb jellemzői:  
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit17.pdf 



 

A tantá

A tantá

A szak m

Az okta
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: A projektmunka alapjai III.  

A tantárgy kódja:BTSZA 5090BA 

A szak megnevezése (N/L):szociológia BA (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 résztvevők. A hallgatók érdeklődésüknek 

megfelelő  pályázati  felhívásokhoz  készítenek  pályázatokat  a  szemináriumok  során 

meghatározott szakmai irányelveknek megfelelően, amelyekhez kapcsolódó részfeladatokból 

folyamatosan referálnak a szorgalmi időszakban. 

 

A félév tematikája 

Pályázatkeresés módszerei 

Pályázati felhívások elemei 

A pályázatok formai és szakmai követelményei 

A pályázatkészítés folyamata 

A pályázati vállalások megvalósításának folyamata 

Projekt és kommunikáció 

A projektben érdekelt szereplők együttműködése  

A projekt eredményességének mérési lehetőségei 

Projektkontroll, monitoring, ellenőrzés 

Projektdokumentáció és adminisztráció 

Szakmai jelentések készítése 

Napjainkban működő fejlesztési projektek  
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A félév értékelése 

A  szeminárium  teljesítésének  feltétele  az  órákon  való  aktív  részvétel,  a  feladatok  és 

gyakorlatok  színvonalas  teljesítése.  A  hallgatók  prezentációkat  készítenek  a 

pályázatkészítéshez  kapcsolódó  különböző  feladatok  bemutatása  érdekében  a  megadott 

formai  és  tartalmi  követelményeknek megfelelően.  A  félév  gyakorlati  jeggyel  zárul,  ezért 

legfeljebb három hiányzásig teljesíthető. 
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Egyetemi Kiadó, Debrecen  
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Nagy Zsolt: Projektmenedzsment alapjai 
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t%20tananyagok%20pdf‐exportja/Projektmenedzsment%20alapjai.pdf 

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