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A tantárgy oktatója
Kocsis János Balázs, egyetemi docens
kocsisjb@eik.bme.hu
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend
A tantárgy leírása
A szorgalmi időszakban: előadások látogatása, a két zh írása. A kurzus teljesítésének feltétele a két zh
megírása. A félév végi jegy megszerzéséhez a két zh összege képzi az alapot. A zh-k rövid feladatválasz
jellegűek, az első kettő anyagát az őket megelőző órák anyaga adja (azaz az elsőét az 1-5 előadás, a

másodikét a 8-13 héten elhangzott előadás. Elégséges teljesítés az összesített pontszám 50%-ának elérésével
lehetséges. A ZH-knak nem kell egyenként elégségesnek lenniük.

A tantárgy témakörei
hétfő
12:15-13:45

heti témakörök

2018.02.05

Bevezetés: A társadalomtudományi megértés

2018.02.12

Társadalomtudományi kutatások módszerei

2018.02.19

Társadalmi rétegződés

2018.02.26

Kultúra, vallás

2018.03.05

Társadalmi intézmények, csoportok, szervezetek

2018.03.12

1. ZH – kezdés A-K betűvel kezdődő vezetéknevűeknek 12:15, többieknek 13:00

2018.03.19

Építész vázlattervi hét – előadás elmarad

2018.03.26

Urbanizáció, városszerkezet

2018.04.02
oktatási szünet

Tavaszi szünet

2018.04.09

Városi életmód és közösségek

2018.04.16

Belváros leromlása és dzsentriﬁkáció

2018.04.23

Globalizáció és társadalmi átalakulás

2018.04.30

Városi szétterülés – – munkanap-áthelyezés miatt április 21-én

2018.05.07

2. ZH – kezdés A-K betűvel kezdődő vezetéknevűeknek 12:15, többieknek 13:00
É

2018.05.14

Építész feldolgozási hét – előadás elmarad

Irodalom
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Aula, Budapest, 1996.
Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 1995.
S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007.

A tantárgy oktatásának módja
előadás

II. Tantárgykövetelmények

Pótlási lehetőségek
Pótlási héten egyik ZH pótolható, illetve javítható. Pótlás időpontja 2018. május 22.

Konzultációs lehetőségek
E.710 hétfő 14:00-16:00

A kurzus teljesítésének feltételei
A szorgalmi időszakban: előadások látogatása, a két zh írása. A kurzus teljesítésének feltétele a két zh
megírása. A félév végi jegy megszerzéséhez a két zh összege képzi az alapot. A zh-k rövid feladatválasz
jellegűek, az első kettő anyagát az őket megelőző órák anyaga adja (azaz az elsőét az 1-5 előadás, a
másodikét a 8-13 héten elhangzott előadás. Elégséges teljesítés az összesített pontszám 50%-ának elérésével
lehetséges. A ZH-knak nem kell egyenként elégségesnek lenniük.

Értékelési szempontok
Két félévközi ZH-n megszerzett összesített pontszám alapján számított félévközi jegy. A ZH-knak különkülön nem kell 50%-ot elérniük, csak összesítve.

Értékelés
0-49
50-59

jeles (5)
jeles (5)

Excellent [A]
Very Good [B]

60-71
72-83
83-94
95-100

jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Good [C]
Satisfactory [D]
Pass [E]
Fail [F]

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
Tudás

Képesség

Attitűd

Önállóság és felelősség

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
kontakt óra
félévközi készülés órákra
felkészülés zárthelyire
írásos tananyag elsajátítása
összesen

40%
10%
30%
20%
100%

Tantárgyfelelős
név
Kocsis János Balázs
2017/18. I. félév

beosztás
egyetemi docens

tanszék
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

