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SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK
SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK
SZÁMÁRA

I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON:
DR. SZABÓ-TÓTH KINGA
1. A kisebbségi identitás vizsgálata
2. Kisebbségi csoportok társadalmi integrációjának vizsgálata
3. Családok, családszerkezet vizsgálata különféle társadalmi
csoportok körében
4. Felfelé mobil (roma) életutak vizsgálata
5. Szociológiai módszerek alkalmazása a kisebbségkutatásban
6. Fogyatékkal élők a társadalomban
7. Bármilyen egyéb, az oktatóval egyeztetett téma a szakirányhoz
kapcsolódóan
DR. FURMANNÉ DR. PANKUCSI MÁRTA
1. A cigányság helyzetének etnikai, szociális és kulturális aspektusai
2. Egy meghatározott településen élő cigányság helyzete (asszimiláció,
integráció, szegregáció)

DR. HABIL. VERES ILDIKÓ
1. Nemzeti kisebbségek témakörében az oktatóval egyezett témában
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DR. TÓTH PÉTER
1. XVIII. századi cigányösszeírások statisztikai-történeti
demográfiai elemzése
2. Bármilyen más téma a „Nem magyar népek..” illetve a Cigányság
története…” című kurzusok témaköreiből

DR. HABIL FARKAS ZOLTÁN
Az alábbi témák kisebbségszociológiai aspektusból:
1. Valamely választott szociológiai szemléletmód, szociológiaelméleti
irányzat, iskola bemutatása
2. A tudományos magyarázat a szociológiában
3. Valamely választott általános szociológiaelméleti témakör kidolgozása
4. A társadalmi struktúra és rétegződés területéről valamely választott
témakör kidolgozása
5. Valamely választott szervezetszociológiai témakör
6. Szervezetszociológiai empirikus kutatás, bármilyen szervezetben
7. A cigányság és a duális politikai rendszer
8. A szegénység és a duális politikai rendszer
Megjegyzés: A szakdolgozat pontos tárgyát a hallgatóval együtt egyeztetve
határozzuk meg.
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DR. HAVASI VIRÁG
Az alábbi témakörökben kisebbségszociológiai aspektusból:
1. Vallás hatása az életmódra, gazdasági aktivitásra (esettanulmány
különböző szinteken, az egyéntől kezdve akár ország-tanulmányokig)
2. Példaértékű kezdeményezések a roma integrációban
3. Civil szervezetek együttműködése, hálózatai (civil szervezetek
egymással és az önkormányzattal)
4. Civil szervezetek és a világháló
5. Művészetszociológiai témák
6. Jogszociológiai témák
7. Értékrend és életmód
8. Egyéb témák megbeszélés alapján

MIHÁLYI HELGA
Az alábbi témák kisebbségszociológiai aspektusból:
1. Népesedési folyamatok Magyarországon, illetve adott térségekben,
településeken
2. Településszociológiai jelenségek, problémák vizsgálata adott
térségekben, településeken (elsősorban a humán ökológia folyamatai)
3. Településszerkezeti jellegzetességek vizsgálata
4. Adott térségek, illetve települések komplex helyzetelemzése
5. Területfejlesztés Magyarországon
6. Humán erőforrás fejlesztés az EU-ban, illetve Magyarországon
(elsősorban az oktatás - képzés területén)
7. Továbbá egyéni megbeszélés alapján más témakörök is szóba jöhetnek.
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DR. SZEPESSY PÉTER
Az alábbi témák kisebbségszociológiai aspektusból:
1. A marxizmus és az evolucionizmus viszonya
2. Az anómia fogalmak szociogenézise Durkehimtől Habermasig
3. Weber társadalmi cselekvés fogalmának rekonstrukciói a
szociológiaelméletben (összehasonlító elemzés)
4. A tudásszociológia két útja: Berger-Luckmann és N. Elias
(összehasonlító elemzés)
5. A racionalitás problémája Parsons cselekvéselméletében
6. Továbbá egyéni megbeszélés alapján más témakörök is szóba jöhetnek.

DR. PAPP Z. ATTILA
1. Kisebbségi oktatás
2. Hazai kisebbségek társadalmi, demográfiai pozíciói
3. Határon túli magyarok társadalmi szerveződései (oktatás, média,
civil szervezetek, elitek összetétele stb.)
4. Hazai, EU-s és más nemzetközi statisztikákra épülő elemzések

DR. HABIL KOTICS JÓZSEF
1. Multikulturalitás témakörében az oktatóval egyeztetett témában

DR. ILYÉS ZOLTÁN
1. Az „Európa népei és kulturális kisebbségei” tárgy keretében
tanulmányozott témákból bármi
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PROF. DR. CSEPELI GYÖRGY
1. Értékek, értékrendek Európában
2. Előítélet és szocializáció
3. Internet és kultúra

II. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIASZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON:

DR. URBÁN ANNA
1. A média hatása a társadalom erkölcsi értékeinek változására (Vajon a
média egyszerűen filmre viszi a társadalmi megfigyeléseket, vagy
lassan megváltoztatja azt?)
2. A nyilvánosság és annak szereplői
3. Kultúraközi kommunikációs kihívások
4. Különböző társadalmi rétegek kulturális sztereotípiái – hasonlóságok,
eltérések
5. Különböző társadalmi rétegek és azok közötti kommunikáció formái,
akadályai és struktúrái, verbális és non-verbális kommunikációja
6. Tömegkommunikáció és köztéri szereplők
7. Az elmúlt évtizedek magyar szervezeti kommunikációjának jellemzői
8. Egyéb téma az oktatóval egyeztetve
DR. FURMANNÉ DR. PANKUCSI MÁRTA
Az alábbi témák kommunikáció és médiaszociológiai aspektusból:
1. A társadalmi nyilvánosság és a rendszerváltás
2. Civil szervezetek Miskolcon vagy egy másik településen
3. A helyi nyilvánosság működése egy kistérségben vagy egy településen
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4. A bizalmon alapuló kapcsolati hálózatok társadalmi szerepe
5. Fejlődési alternatívák, fejlesztési erőforrások egy régió, egy kistérség
vagy egy település vonatkozásában
DR. R. NAGY JÓZSEF

1. Főbb történelmi események a dokumentumfilmezés tükrében.
(A szakdolgozó kiválaszt egy történelmi eseményt - holokauszt, háború,
1968-as mozgalmak, világgazdasági válság, rendszerváltozás stb. - s
vizsgálja, hogy maga az esemény, illetve a róla született
dokumentumfilmek hogyan viszonyulnak egymáshoz. A történeti leíráson
túl vizsgálja a hitelesség kérdését, a szerzők s a mögöttük álló
ideológiák szándékát, a film fogadóinak reakcióját, elemzi a film
társadalmi funkcióját stb.)
2. Az oktatóval egyezetett más téma is lehet
DR. HABIL FARKAS ZOLTÁN
Az alábbi témák kommunikáció és médiaszociológiai aspektusból:
1. Valamely választott szociológiai szemléletmód, szociológiaelméleti
irányzat, iskola bemutatása
2. A tudományos magyarázat a szociológiában
3. Valamely választott általános szociológiaelméleti témakör kidolgozása
4. A társadalmi struktúra és rétegződés területéről valamely választott
témakör kidolgozása
5. Valamely választott szervezetszociológiai témakör
6. Szervezetszociológiai empirikus kutatás, bármilyen szervezetben
7. A média, a nyilvánosság és a duális politikai rendszer
Megjegyzés: A szakdolgozat pontos tárgyát a hallgatóval együtt egyeztetve
határozzuk meg.
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DR. HAVASI VIRÁG
Az alábbi témakörökben kommunikáció és médiaszociológiai aspektusból:
1. Vallás hatása az életmódra, gazdasági aktivitásra (esettanulmány
különböző szinteken, az egyéntől kezdve akár ország-tanulmányokig)
2. Példaértékű kezdeményezések a roma integrációban
3. Civil szervezetek együttműködése, hálózatai (civil szervezetek
egymással és az önkormányzattal)
4. Civil szervezetek és a világháló
5. Művészetszociológiai témák
6. Jogszociológiai témák
7. Értékrend és életmód
8. Egyéb témák megbeszélés alapján

DR. SZEPESSY PÉTER
Az alábbi témakörökben kommunikáció és médiaszociológiai aspektusból:
1. A marxizmus és az evolucionizmus viszonya
2. Az anómia fogalmak szociogenézise Durkehimtől Habermasig
3. Weber társadalmi cselekvés fogalmának rekonstrukciói a
szociológiaelméletben (összehasonlító elemzés)
4. A tudásszociológia két útja: Berger-Luckmann és N. Elias
(összehasonlító elemzés)
5. A racionalitás problémája Parsons cselekvéselméletében
6. Továbbá egyéni megbeszélés alapján más témakörök is szóba jöhetnek.
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DR. PAPP Z. ATTILA
1. Határon túli magyarok társadalmi szerveződései (oktatás, média,
civil szervezetek, elitek összetétele stb.)
2. Hazai, EU-s és más nemzetközi statisztikákra épülő elemzések

DR. BÁN ANDRÁS
1. A „ Képelmélet” című kurzus tematikájához kapcsolódóan bármi, az
oktatóval egyeztetve

DR. BOGNÁR LÁSZLÓ
1. A „ Filmesztétika” című kurzus tematikájához kapcsolódóan bármi, az
oktatóval egyeztetve

DR. OSVÁTH ANDREA
1. Mi alapján különíti el Jan Assmann a kommunikatív és a kulturális
emlékezet fogalmát?
2. Hogyan kapcsolódik össze az identitás és a narratívum, a hagyomány és
az emlékezés fogalma?

Miskolc, 2012. szeptember 10.

