
 TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 

Cím: Bevezetés a szociológiába 

Tárgykód: EPF176MN-EA-00, EPF176MN-GY-01, 

Heti óraszám1: 1 ea,1 gy, 0 lab 

Kreditpont: 4 

Szak(ok)/ típus2: Televíziós műsorkészítő (FOKSZ), 

Kurzus időpontja: 7:45 – 9:15 (kedd) 

Kurzus helyszíne: PTE MIK, Boszorkány út 2. A-316 

Tagozat3: nappali 

Követelmény4: vizsgajegy 

Meghirdetés féléve5: ősz 

Nyelve: magyar 

Előzetes követelmény(ek): nincs 

Oktató tanszék(ek)6: Belsőépítészeti, Alkalmazott és Kreatív Design Tanszék 

(100%)  

Tárgyfelelős/Előadó: dr. Kósa Balázs adjunktus 

Gyakorlatvezető: dr. Kósa Balázs adjunktus 

Célkitűzése: A kurzuson a hallgatók megismerkednek a szociológia témakörébe tartozó 

problémákkal, megoldásokat keresnek rá. 

Rövid leírás: 
A kurzus célja, hogy segítse a hallgatókat a társadalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges 

alapvető fogalmak és elméletek elsajátításában. A félév során a tantárgy nagy figyelmet fordít 

arra, hogy bemutassa, elsősorban a mai magyar társadalom jellemzőit, problémáit, a 

tapasztalható változások fő irányait. Természetesen mindezt nemzetközi szinte is vizsgálja, 

de a fókusz a magyar társadalmi problémákra helyeződik. 

A szociológia, mint tudományág, s mint „általános értelmiségképző ismeret”, segíti a 

hallgatót, hogy felismerje a személy- és társadalom közötti kapcsolat lényegét. Tudjon levonni 

következtetéseket, ráismerjen a problémákra, elősegítse azok megoldását. Mérnökként a 

feladatunk a társadalmi problémák keresése és azok megoldási javaslatainak megtétele. 

Fontos, hogy a hallgató maga is el tudjon gondolkodni a szociológiai kutatások eredményein, 

adott esetben ellentétes elméleti és gyakorlati megközelítéseken, ezzel is fejlesztve analitikus 

és kreatív gondolkodását. A kurzus előadásai kitértek a média, a család, a munkahely, a 

szegénység, a függőségek, a deviáns viselkedési formák szociológiájára is. 

 

 

Oktatási módszer: Előadások tartása, csoportos feladatmegoldás, órai munka, otthoni 

feladat 

Követelmények a szorgalmi időszakban (az aláírás megszerzésének feltételei): 

Az előadásokon és a gyakorlatokon való, TVSZ előírása (45.§ (2)) szerinti részvétel. 

Az előadásokon és a gyakorlatokon is órai munka zajlik, amelyek külön pontozásra kerülnek. 

Az aláírás feltétele, hogy az órai munkák során megszerezhető pontok min. 60% - át elérjék a 

hallgatók, valamint a számonkéréseken (beleértve a vizsgát is) min. 51% - ot teljesítsenek. 

                                                 
1 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor 
2 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)  
3 N – nappali, L – levelező, T – táv 
4 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat 
5 os – őszi, ta – tavaszi 
6 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása 



Javítási (pótlási) lehetőségek: A gyakorlatokon való részvétel nem pótolható. Az órai 

munkák (előadás, gyakorlat) pótlására szintén nincs lehetőség. A félévközi beszámolók egy 

alkalommal pótolhatók, a félév végén (15. hét). Ha a teljesítés ebben az esetben sem sikeres, 

akkor a vizsgaidőszak második hetének végéig az oktató által megnevezett időpontban, 

egyszeri javítási lehetőségre van lehetőség. Ennek az eredménye képezi (kiegészülve az órai 

munkával) a féléves jegyet, amely a vizsgán elért eredménnyel együtt adja a hallgató 

érdemjegyét. A javítások (zh-k, vizsgák) esetében, mindig a legutolsó eredmény az aktuális, 

azaz a javító feleletek, vizsgák elkészítésével rontani is lehet. 

Elővizsgát (amennyiben az oktató így gondolja) a 14. héten tehetnek az arra érdemes 

hallgatók. 

A kurzus teljesítésének feltételei: 

A kurzus sikeres, ha az órai munkákból és a zárthelyi feladatok pontszámából vizsgára 

bocsájtható a hallgató. A vizsga a pontszámok felét teszi ki (elővizsgára, megajánlott jegy 

adására az oktatónak lehetősége van).    
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Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába 

 Bugovics Zoltán: Társak és Társadalmak 

 Anthony Giddens: Szociológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Részletes tantárgyi program: 

oktatási 

hetek 

heti lebontás órai munka, aktivitás 

1. hét a szociológia alapfogalmai, feladat 

kiadása, csoportok létrehozása 

csoportos kommunikáció a témáról 

2. hét a média szerepe a szociális hálóban csoportos kommunikáció a témáról 

3. hét társadalmi felelősségvállalás - oktatás csoportos kommunikáció a témáról 

4. hét társadalmi felelősségvállalás - a 

prostitúció 

csoportos kommunikáció a témáról 

5. hét társadalmi felelősségvállalás – a 

homoszexualitás 

csoportos kommunikáció a témáról, 

meghívott előadó 

6. hét társadalmi felelősségvállalás - a zene és 

társadalom kapcsolata 

csoportos kommunikáció a témáról, 

meghívott előadó 

7. hét társadalmi felelősségvállalás – a 

gyilkosság etikája 

csoportos kommunikáció a témáról 

8. hét A szolidáris építészet csoportos kommunikáció a témáról, 

meghívott előadó 

9. hét ŐSZI SZÜNET 

10. hét társadalmi felelősségvállalás - a 

hajléktalanság 

csoportos kommunikáció a témáról 

11. hét társadalmi felelősségvállalás - a tudomány 

szerepe az előző hetek témája alapján 

csoportos kommunikáció a témáról 

12. hét társadalmi felelősségvállalás – az 

alkoholizmus és egyéb függőségek 

csoportos kommunikáció a témáról 

13. hét konzultáció a féléves feladatokról csoportos kommunikáció a témáról 

14. hét Félév végi prezentáció feladat leadása, leadás csak személyes 

megjelenéssel, regisztrációval lehetséges, 

kizárólag a gyakorlati óra időpontjában, és 

annak helyszínén. A hiányosnak, nem 

megfelelő minőségűnek ítélt munkákat a 

gyakorlatvezető továbbdolgozásra, 

javításra visszaadhatja, de a végaláírást 

meg kell szerezni- a végaláíráshoz minden 

tervrészt be kell mutatni!!! A végső 

(pótlólagos) leadás a TVSZ-ben 

meghatározottak alapján, 2 hét csúszással, 

a tantárgyfelelős által meghatározott 

időben és helyszínen várható, a 17. héten. 

15. hét Félév végi prezentáció 

16. hét - - 

17. hét  Pótleadás 

Pécs, 2018. 09. 03. 

 

        dr. Kósa Balázs 

adjunktus 

         tantárgyfelelős 


