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Tantárgy neve: Általános szociológia I.

Tantárgy neve angolul: Sociology I. Kredit: 3

Kötelező 1.

Tantárgyfelelős: Dr. Krémer Balázs

Heti óraszámok: Előadás 1 Gyakorlat

Félévközi követelmények

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Témakör

Az egyes órákon megtárgyalandó munkák:

Marx-Engels: A kommunista kiáltvány

Max Weber: A hatalommegosztás típusai - osztályok, rendek, pártok

Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme

Émile Durkheim: Az öngyilkosság

Oktatásért felelős 
szervezeti egység

Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Jelleg:                                  
                                     
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon 
választható)

Félév a 
mintatantervben:

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:

Előfeltétel Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Félév végi számonkérés 
típusa (ai, v, gyj, sz ) :

Írásbeli vizsga - egy az oktatóval egyeztetett, de ezen belül szabadon választott "klasszikus" 
szociológiai munka írásban (esszé) történő elemzése

A foglalkozásokon való 
részvétel követelményei és 
a távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE 
Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás 

lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A félévközi ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és időpontjai, 
pótlásuk és javításuk 
lehetősége:

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó 
feladatainak száma, 
típusa:

Minden órán egy-egy, a szociológia alapjait jelentő munka közös megbeszélése, feldolgozása zajlik. A 
hallgatók óráról órára kötelesek az előre kiadott munkát (cikket, könyvet) elolvasni, kijegyzetelni, és 

az órai megbeszélésben aktívan részt venni.

Osztályzat kialakításának 
módja:

A feldolgozott munka megértésének, értelmezésének és lehetőleg a jelen viszonyokra történő 
alkalmazásának színvonala a beadott esszében

Előadás, gyakorlatok témakörei:



Davis - Moore: a rétegződés néhány elve

Herbert Gans: Mire valók az érdemtelen szegények

Talcott Parsons: A beteg szerep

Irodalom

Kötelező: 
Az órákon megbeszélendők

Ajánlott:
Az esszé megírásához kiválasztott munka, és az ahhoz csatlakozó irodalom egyéni feldolgozása

Egyéb segédletek: 

A kurzus célja a szociológia alapvető fogalmainak, koncepcióinak megismerése. A klasszikus munkák nem a mai társadalom 
leírásához nélkülözhetetlenek - hanem annak érzékeléséhez, hogy milyen hagyományokat követve, miképp "gondolkodik" a 
szociológia.

A kurzus célja másrészt kompetenciák fejlesztése: bonyolult, nehéz szövegek elolvasására, megértésére, értelmezésére ( = saját 
szavakra, gondolatokra való "fordítás") való felkészítés, ráhangolás.
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