
 
 

Tantárgy neve: Egészségszociológia I. Kreditszáma: 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 

A számonkérés módja (kollokvium / gyakorlati jegy / aláírás / szigorlat / egyéb): 

Az értékelés módszere: (írásbeli vizsga / szóbeli vizsga / egyéb) 

Félév elfogadásának feltétele: 
- az előadásokon való folyamatos részvétel (a hiányzások mértéke nem haladhatja meg a 

PTE TVSZ-ben meghatározottakat)  
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 1db elégséges szintű teljesítése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   
Előfeltételi tárgy/ak neve:                                 
 
Párhuzamos feltételi tárgy/ak neve:                                                                  
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a magyar társadalomra vonatkozó konkrét ismeretek 
elsajátításához teoretikus alapot adjon a hallgatóknak, ismertesse meg velük a szociológiai 
elméleteket és szemléletmódot. Szerezzenek mélyebb ismereteket arról a társadalmi 
környezetről, annak legfontosabb jellemzőiről és folyamatairól, amelyben élnek, melyek 
által érzékenyebbé, megértőbbé válhatunk a társadalmi jelenségek és az egyének közti 
kapcsolatok világával szemben. 

Kompetenciák: 

A szemeszter során a hallgatók megismerkednek a szociológia főbb kutatási területeivel, 
különös figyelmet szentelve a hazai társadalmi feszültségekre, sajátosságokra. A 
megszerzett elméleti és módszertani ismeretek segítségével lehetőséget teremtünk arra, 
hogy a hallgatók munkájuk végzése során ismerjék fel és kellő súllyal vegyék figyelembe 
azokat a társadalmi tényezőket, amelyek az eltérő élethelyzetű és életminőségű társadalmi 
csoportokba tartozó emberek problémáinak keletkezésében, fennállásában és megoldásában 
szerepet játszhatnak. 

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 
bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN): 
Kötelező: 

- Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.Osiris Kiadó, Budapest. 1997. 

- Giddens A.: Szociológia Osiris Kiadó, Budapest. 1995. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

A tantárgy oktatásának heti bontása (nappali munkarend): 

1. hét  A szociológia, mint tudomány 

2. hét  Társadalmi struktúra, társadalmi státusz 

3. hét  A társadalmi struktúra változásai Magyarországon 

4. hét Szegénység, egyenlőtlenség 



5. hét  Társadalmi kiscsoportok 

6. hét   Család 

7. hét  A deviancia fogalma, a devianciával foglalkozó elméletek 

8. hét  A deviancia Magyarországon 

9. hét  Társadalmi mobilitás, vándorlás 

10. hét  Életmód 

11. hét  Oktatás 

12. hét  Időskor 

13. hét  Számonkérés 

14. hét  Számonkérés 

 

a tantárgy oktatásának heti bontása (levelező munkarend): 

1. hét  A szociológia, mint tudomány 

2. hét  Társadalmi struktúra, társadalmi státusz. Szegénység, egyenlőtlenség 

3. hét  A deviancia fogalma, a devianciával foglalkozó elméletek.  A deviancia Magyarországon 

4. hét  Számonkérés 

 
 


