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SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS 
 

A szociológia a társadalmi jelenségeket, e jelenségek 
meghatározottságát és következményeit kutató tudomány, 
amely ismeretanyagával és kutatási módszereivel hozzájárul a 
különböző társadalmi csoportok és társadalmi jelenségek 
megismeréséhez és alakításához. 

A három éves szociológia alapszakos képzés nappali és 
levelező tagozaton folyik, és a képzés keretében szociológia 
alapszakos szakelőadó szakképzettség szerezhető. A képzés 
célja, hogy a szociológia alapszakos hallgatók sajátítsák el a 
szociológiai ismeretanyaghoz szorosan kapcsolódó szaktudo-
mányok alapjait, a szociológia területén megfelelő elméleti és 
módszertani felkészültséggel rendelkezzenek, és alkalmazni 
tudják az elméleti és módszertani ismereteket. Ezen isme-
retek és szakképzettség birtokában a végzett hallgatók egy-
részt tovább folytathatják tanulmányaikat mesterképzés 
keretében, másrészt elhelyezkedhetnek a szakképzettsé-
güknek megfelelő munkakörökben. 

A képzés alapozó szakaszában a hallgatók elsajátítják a 
különböző társadalomtudományok (közgazdaságtan, politika-
tudomány, jogtudomány, kulturális antropológia) és a filozó-
fia alapjait. A bevezetés szintjén betekintést nyernek a 
szociológia tárgyköreibe, megismerkednek a klasszikus szoci-
ológiai elméletekkel, valamint a szociológiaelmélet, illetve a 
társadalomelmélet fő kérdéseivel, fogalmaival és összefüg-
géseivel. Megismerkednek a szociológiai kutatás módsze-
reinek az alapjaival, és felvesznek bizonyos társadalmi 
problémákhoz és szociológiai szakterületekhez kapcsolódó 
orientációs tárgyakat. 

A szakmai törzsanyag keretében a hallgatók egyrészt a 
szociológia különböző szakterületeivel (például a társadalmi 
struktúra és rétegződés szociológiájával, a jogszociológiával, a 
politikai szociológiában, az egészségszociológiával és a család-
szociológiával), valamint a szociológiaelméletben kialakult 
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főbb irányzatokkal ismerkednek meg. Másrészt a tanórák 
jelentős részét az empirikus szociológiai kutatás 
módszereinek elsajátítását szolgáló módszertani gyakorlatok 
és terepgyakorlatok képezik. Harmadrészt a hallgatók 
választhatnak bizonyos orientációs tárgyak közül, amelyek a 
különböző mesterképzések vagy állások felé irányítják a 
hallgatók érdeklődését. 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből 
államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú komplex 
(B2 típusú) nyelvvizsga szükséges. 

A végzett hallgatók szakképzettségüknek megfelelően 
elhelyezkedhetnek közigazgatási szervezetek, piac- és közvé-
leménykutató cégek, szociális- és oktatási szervezetek, 
pályázati tanácsadó szervezetek, kutatóintézetek stb. 
bizonyos munkaköreiben. 
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