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A tantárgy oktatója

Janky Béla Árpád, egyetemi docens 
janky@eik.bme.hu 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend  
-

A tantárgy leírása

A tárgy célja kettős. Egyrészt bemutatja a társas élet egyéni és csoportszintű viselkedési törvényszerűségeit
leíró legfontosabb elméleteket, másrészt áttekintést nyújt a modern társadalmak szerkezetéről és
intézményeiről szerzett ismereteinkről. A társadalom általános működési törvényeit vizsgálva az egyén illetve
a közösség elsődlegességét hirdető elméletek különbségeit emeljük ki. Bemutatjuk továbbá, mi különbözteti
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meg a modern nyugati társadalmakat a korábbi kultúráktól, és a világ többi civilizációs övezetétől. A
legfontosabb elméletek tükrében elemezzük azt is, hogy milyen társadalomszerkezeti és kulturális változások
zajlottak le az utóbbi évtizedekben a világban. Az elméleti ismeretek megszerzése mellett, és azt alkalmazva
a hallgatók megismerhetik a rendszerváltás óta eltelt két évtized legfontosabb hazai- és nemzetközi
társadalomszerkezeti, demográfiai, intézményi és értékrendbeli tendenciáit.

 

A tantárgy témakörei

hétfő 
16:15-17:45

heti témakörök

2018.02.05 Prológ: A kurzus célja, követelmények ismertetése

2018.02.12 A mérés és elméletalkotás nehézségei a társadalomtudományokban

2018.02.19 A társadalmi rend problémája 
 

2018.02.26
A racionális egyén 
Egyéni döntések társadalmi dilemmákban 
 

2018.03.05 Társas interakciók: egyensúly és koordináció

2018.03.12 Emberi játszmák: konfliktusok, alkuk, érzelmek és divatok. Az irracionalitás racionalitása

2018.03.19 A társadalmi együttműködés regénye

2018.03.26 A nyugati kapitalista kultúra gyökerei. Modernizáció és értékrendek.

2018.04.02 
oktatási szünet

-

2018.04.09 Gazdasági és kulturális törésvonalak

2018.04.16 Gazdasági és kulturális törésvonalak II

2018.04.23 A család és a nemi szerepek átalakulása

2018.04.30

http://szoc.bme.hu/hu/home-hu-hu/hallgat%C3%B3knak/276


Etnikai csoportok és etnikai konfliktusok

2018.05.07 A hely, ahol élünk: Magyarország társadalma az elmúlt fél évszázadban

2018.05.14 Áttekintés, pótlások
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A tantárgy oktatásának módja

előadás

 

 

II. Tantárgykövetelmények

 

 

Pótlási lehetőségek

Az egyetemi TVSZ szerint

 

Konzultációs lehetőségek

E.710 hétfő 14:00-15:45

 

A kurzus teljesítésének feltételei

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az órák rendszeres látogatása.
Az órai munka alapján megajánlott jegy szerezhető. A megajánlott jegyhez szükséges órai pontokat az
alábbi teljesítésekkel lehet szerezni:

Az aktuális olvasmányra és/vagy az előadásra vonatkozó írásos kérdés megválaszolása
Órán kiadott házi feladat elkészítése
Az előadáson szervezett interaktív játékban való részvétel



Előadás elején kiosztott feladatlap órai kitöltése
Órán kiadott rejtvény, feladat gyors megoldása

A félév végén, az utolsó előadáson egy hiányzó vagy rosszul sikerült teljesítés az adott témára
vonatkozó írásos feladat megoldásával pótolható.
Az aláírást igen, de megajánlott jegyet nem szerzett hallgatók írásbeli vizsgát tesznek a
vizsgaidőszakban.  A vizsgaidőszakban  három vizsgaidőpontot jelölök ki. E három időpont a javítási
és pótlási lehetőségeket is magában foglalja. A vizsgák javítása vagy pótlása a TVSz szerint történik.
Az írásbeli vizsga tartalma: Előadások anyaga és a kiadott szakirodalom.

 

Értékelési szempontok

 

Értékelés

jeles (5) Excellent [A]
jeles (5) Very Good [B]
jó (4) Good [C]
közepes (3) Satisfactory [D]
elégséges (2) Pass [E]
elégtelen (1) Fail [F]

 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

 

Önállóság és felelősség

 

 

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

összesen 100%

 

Tantárgyfelelős

név beosztás tanszék
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