
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

A szociológus  

a) tudása   

 Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket. 

 Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb 

szegmenséről, érti a szociológiában meghatározó folyamatokat. 

 Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív 

módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési 

tendenciáit. 

 Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, 

lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait. 

 Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a szociológiai 

gondolkodás meghatározó tendenciáit. 

 Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi 

döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és 

érdekütköztetési fórumokat. 

 Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát. 

 Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad 

a szociológia magas szintű műveléséhez.   

b) képessége   

 Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében. 

 Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és 

hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére. 

 Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos 

tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások figyelemmel 

kísérésére. 

 Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő 

alkalmazására. 

 A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a 

szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra és következtetésekre 

épülő szociológiai elemzéseket készíteni. 



 Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai 

kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához 

szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel. 

 Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére, 

érvelni tud azok fontossága mellett. 

 Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és 

végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre. 

 Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek 

rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosság előtt történő 

szakszerű bemutatásában.   

c) attitűdje   

 Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmai elképzeléseit. 

 Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni 

igyekvő tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket. 

 Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális és lokális problémák megoldására irányuló 

szakmai törekvések mellett. 

 Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus a szakmai újításokkal szemben. 

 Elkötelezetten támogat minden olyan törekvést, amely a társadalmi esélyegyenlőség javítását 

szolgálja. 

 Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai együttműködések iránt. 

 Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra. 

 A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik, és nyitott a 

különböző megközelítési és értelmezési módokra. 

 A tudományos korrektség elve alapján jár el, kerülve minden hátrányos megkülönböztetést.   

d) autonómiája és felelőssége   

 Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében és 

irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában. 

 Felelősségteljesen támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának 

alakulását. 

 Elkötelezetten képviseli a szakmai érdekeket. 

 Törekszik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában részt venni. 

 Önállóan vesz részt szervezeti rendszerek fejlesztésében. 



 Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai szabályainak 

betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért. 

 Tiszteletben tartja munkatársai és tanítványai jogait. 

 Fokozott felelősséggel tartozik a kutatási alanyok biztonsága, anonimitása és személyes 

adataik védelme iránt.  

 
 


