
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák  

A szociológia alapszakos szakelőadó 

a) tudása  
- Ismeri a társadalomtudomány, a társadalom alrendszereivel, szerkezetével, rétegződésével, 

a társadalmi normákkal és értékekkel, a társadalmi cselekvéssel és interakciókkal, a 

társadalmi folyamatokkal kapcsolatos fogalomkészlet fontosabb elemeit.  

- Ismeri és érti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom szaktudományos 

értelmezéseihez az általános alapokat képezik.  

- Jártas a szociológia fontosabb történeti, elméleti és gyakorlati ismereteiben, a 

közgondolkodásnál mélyebben érti a társadalmi összefüggéseket.  

- Ismeri és érti a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek fontosabb működési 

mechanizmusait és normatív rendszereit, a társadalmi alrendszerek kapcsolódási viszonyait.  

- Birtokában van a társadalom strukturális, gazdasági és politikai folyamataival kapcsolatos 

legfontosabb ismereteknek, ismeri és érti a társadalmi problémákat előidéző 

társadalomszerkezeti és kulturális okok működését.  

- A gyakorlati elemzés szintjén átlátja a szociológiai kutatás folyamatát. 

- Ismeri a társadalomkutatás módszertanának alapelveit, a legfontosabb kutatási módszereket 

és az alapvető adatelemzési eljárásokat.  

- Ismeri a kutatáshoz szükséges legfontosabb társadalomtudományi adatbázisokat, és 

elektronikus forrásokat.  

- Ismeri a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi 

demokrácia megvalósulását célzó legfontosabb programokat.  

- Ismeri a társadalomtudományi kutatásra vonatkozó etikai követelményeket.  

- Megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik ahhoz, hogy legalább egy idegen nyelven 

kommunikáljon, szakmai anyagokat olvasson és megértsen. 

b) képességei 
- A mindennapi szakmai szóhasználatában precízen használja a szociológia alapfogalmait és a 

rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeit.  

- Összegyűjti és feldolgozza a szociológiailag releváns információkat, alapszinten használja a 

korszerű informatikai eljárásokat.  

- Kezeli és használja a társadalomtudományi adatbázisokat, a hagyományos és az elektronikus 

szakirodalmi forrásokat.    

- Közreműködik a kutatási problémához illő kutatási módszerek kiválasztásában és 

alkalmazásában.  



- Közreműködik az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a társadalmi 

integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia 

megvalósulását szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában.  

c) attitűdje 
- Nyitott a társadalmi változásokra, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok 

adaptálására.  

- Következetesen elfogadja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, és hitelesen 

képviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait.  

- Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra, szemléletét áthatja a hátrányos helyzetű 

csoportok iránti szolidaritás, az interkulturális tudatosság és tolerancia. 

- Elkötelezett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, továbbá a demokratikus értékek, a 

jogállamiság és az európai értékközösség mellett.  

- Nyitott és egyben kritikus a szociológia elméleti, gyakorlati és módszertani újításaival 

kapcsolatban.  

- Nyitott a kritikus önértékelésre és a szakmai továbbképzés különböző formáira.  

- - Munkáját kapcsolatteremtés és -fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és globális 

problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia, kooperáció, segítő attitűd és 

fejlett kommunikációs készség jellemzi.  

- - Elméleti és gyakorlati tudásának folyamatos fejlesztésére törekszik.  

- - Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.  

d) autonómiája és felelőssége 
- - A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi 

munkáját.  

- - Önálló és konstruktív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban. 

- - Aktívan és felelősen vesz részt szociológiai kutatásokban vagy társadalmi problémák 

megoldására létrehozott csoportok munkájában, együttműködésre törekszik más 

tudományok, szakmák, intézmények képviselőivel és a felhasználókkal.  

- - Felelősen áll ki a jogi, etikai és szakmai normák következetes érvényesítése és védelme 

érdekében.  

- - Szakmai munkáját állampolgári tudatosság és aktivitás, szolidaritás, közéleti részvétel, az 

esélyegyenlőség támogatása, a társadalompolitikai kérdések iránti felelősség jellemzi.  

- - Felelősen betartja a kutatásetikai és publikációs normákat.  


