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I. Tantárgyleírás

 

Szociológia (közgazdászoknak)
Sociology for undergraduate students in business and economics

 

Neptun-kód szemeszter K/V értékelés óraszám (e/gy) kredit nyelv tárgyfélév

BMEGT43A053 2017/18 KV v 2/0 3 magyar 1/2

 

A tantárgy oktatója

Lakatos Zoltán, egyetemi adjunktus 
zlakatos@eik.bme.hu 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend  
-

A tantárgy leírása

A kurzus a gazdasági jelenségek szociológiai vizsgálatának elméleti alapjait, legfontosabb iskoláit és kutatási
területeit mutatja be. Szemlélete ezzel összhangban interdiszciplináris: kapcsolódik egyes, a
közgazdászképzés bevezető kurzusain tárgyalt témákhoz, mindenekelőtt a gazdasági növekedés, a
technológiai innováció és a fogyasztói viselkedés ökonómiai megközelítéseihez. A félév célja, hogy a
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hallgatók későbbi tanulmányaik és munkájuk során képesek legyenek a gazdasági jelenségek vizsgálatába
bevonni olyan, a társas viselkedés kontextusa által meghatározott tényezőket, amelyeket a közgazdaságtan
általában exogén (modellen kívüli) változókként kezel. A társadalomszerkezet, a normák, a kulturális tőke, a
bizalom, a hatalmi erőforrások, stb. racionálisan vizsgálható, azaz mérhető jelenségek, melyek gazdasági
következményei nem kevésbé fontosak, mint kulturális vagy politikai vonatkozásaik. A tananyagban nagy
hangsúlyt kapnak az egyéni viselkedést befolyásoló kontextuális hatások, valamint a hatalmi elitek szerepe.

 

A tantárgy témakörei

csütörtök 
14:15-15:45

heti témakörök

2018.02.08 Gazdaság és társadalom

2018.02.15 Társadalmi rétegződés és mobilitás

2018.02.22 Szegénység

2018.03.01 Kulturális és társadalmi tőke

2018.03.08 Kooperáció, bizalom

2018.03.15 
oktatási szünet

Vallás I.

2018.03.22 Vallás II.

2018.03.29 Félévközi zh, 2x30 perc (két fordulóban), a hallgatóságot ABC szerint két egyenlő
csoportra osztva

2018.04.05 
oktatási szünet

Globális egyenlőtlenségek

2018.04.12 Hatalom, uralom

2018.04.19 Kormányzás, demokrácia I.

2018.04.26 Kormányzás, demokrácia II.

2018.05.03
Modellek, okság és magyarázat a szociológiában I.
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2018.05.10 Félévvégi zh, 2x30 perc (két fordulóban), a hallgatóságot ABC szerint két egyenlő
csoportra osztva

2018.05.17

 

Irodalom

GIDDENS: 10. Szegénység, társadalmi kirekesztettség és jólét (269-300)
GIDDENS: 11. Globális egyenlőtlenség (301-336)
GIDDENS: 14. Vallás a modern társadalomban (413-446)
GIDDENS: 20. Politika, kormányzás és terrorizmus (649-688)
GIDDENS: 3. Szociológiai kérdések felvetése és megválaszolása (73-91)
GIDDENS: 9. Társadalmi rétegződés és osztály (237-267)
SZOCKG: 1. Gazdaság és társadalom (9-32)
SZOCKG: 11. Politikai gazdaságtan (213-231)
SZOCKG: 13. A szociológia módszertana (263-278)
SZOCKG: 6. Társadalmi kapcsolatok, társadalmi tőke (115-131)
SZOCKG: 7. Társadalmi dilemmák a gazdaságban (133-155)
SZOCKG: 8. Emberi kapcsolatok szerepe a gazdaságban (157-174)

 

A tantárgy oktatásának módja

előadás

 

 

II. Tantárgykövetelmények

 

 

Pótlási lehetőségek

A póthéten mindkét zh pótolható

 

Konzultációs lehetőségek

E.709 csütörtök 18:45-20:45 (email-egyeztetés alapján)

 

A kurzus teljesítésének feltételei

a) Mindkét zh megírása, továbbá b) a félévközi és a félévvégi zh-k pontszámainak legalább elégséges szintű
(a szerezhető pontok 50%-a). Ennek hiányában a Nem teljesítette bejegyzés kerül az indexbe.

 

É



Értékelési szempontok

Zárthelyi dolgozatok ― mindkét (BMEGT43A053 és BMEGT43A300) kurzus vonatkozásában:%%%A zh-k
zártkérdéses feladatokból állnak: szerepelnek közöttük egyszerű feleletválasztós, több helyes/helytelen
választ keverve tartalmazó, párok összekapcsolásával járó,

 

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

kontakt óra 35%
félévközi készülés órákra 5%
felkészülés zárthelyire 40%
írásos tananyag elsajátítása 20%
összesen 100%

 

Tantárgyfelelős

név beosztás tanszék

Lakatos Zoltán egyetemi adjunktus BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
2017/18. I. félév
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