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SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK 

SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) 
KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK 

SZÁMÁRA 
 

 

DDRR..  SSZZAABBÓÓ--TTÓÓTTHH  KKIINNGGAA 

1. Családon belüli konfliktusok, válás 

2. Családpolitika, családtámogatási rendszerek 

3. A családon belüli erőszak 

4. Romák helyzete Magyarországon 

5. Kisebbségi identitás vizsgálata 

6. Gyermekvédelem Magyarországon 

7. Családformák Magyarországon 

8. A család társadalmi funkciói 

 

 

GGYYUUKKIITTSS  GGYYÖÖRRGGYY  

1. Roma kultúra és identitás, romákkal kapcsolatos előítéletek 

2. Romák és a média 

3. Romák szociális helyzete 

4. Romák telepszerű szegregációja 

5. Sikeres romák 

6. Romák egészségi állapota, romák az egészségügyben 

7. Roma népesség demográfiai trendjei 

8. Romák és a politika illetve szociálpolitika. Roma integrációs 
programok és ezek értékelése 

9. Romák iskolai integrációja, romákat (is )érintő) oktatási programok. 
10. Foglalkoztatási programok és a romák – munkanélküliség és a 

romák 
11. A régióban illetve a megyében vagy Miskolcon élő roma népesség 

12. Konzulenssel egyezetett egyéb téma, egészségszociológiai, 

devianciaszociológia, szociálpolitikai témakörökben.  
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DDRR..  FFUURRMMAANNNNÉÉ  DDRR..  PPAANNKKUUCCSSII  MMÁÁRRTTAA  

1. A rendszerváltás politikaszociológiai elemzése 

2. A civil szerveződések szerepe a rendszerváltásban 

3. A társadalmi nyilvánosság és a rendszerváltás 

4. Civil szervezetek Miskolcon vagy egy másik településen 

5. A helyi nyilvánosság működése egy kistérségben vagy egy településen 

6. A bizalmon alapuló kapcsolati hálózatok társadalmi szerepe 

7. Fejlődési alternatívák, fejlesztési erőforrások egy régió, egy kistérség 

vagy egy település vonatkozásában 

8. A cigányság helyzetének etnikai, szociális és kulturális aspektusai 

9. Egy meghatározott településen élő cigányság helyzete (asszimiláció, 

integráció, szegregáció) 

10. Az életvilág meghatározó eseményeinek szociológiai vizsgálata 

(születés, szerelem, halál) 

  

DDRR..  HHAABBIILL..  FFAARRKKAASS  ZZOOLLTTÁÁNN 

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 

 

Megjegyzés: A szakdolgozat pontos tárgyát a hallgatóval együtt egyeztetve 

határozzuk meg. 
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DDRR..  HHAAVVAASSII  VVIIRRÁÁGG  

1. Fenntartható fejlődés 

2. Roma kultúra, életmód 

3. Művészetszociológia 

4. Jogszociológia 

5. Közösségfejlesztés, közösségszervezés, közösségi vállalkozások 

6. Vallás hatása az életmódra, gazdasági aktivitásra 

7. Példaértékű kezdeményezések a roma integrációban 

8. Civil szervezetek  

9. Egyéni témák 

 

MMIIHHÁÁLLYYII  HHEELLGGAA  

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. 

 

DR. SZEPESSY PÉTER 

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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DDRR..  UURRBBÁÁNN  AANNNNAA  

Média és társadalom 

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. Társadalomtörténet 

Interkulturális kommunikáció 

1. Kultúraközi kommunikációs kihívások 

2. Különböző társadalmi rétegek kulturális sztereotípiái – hasonlóságok, 

eltérések 

Kommunikációs elmélet 

1. Különböző társadalmi rétegek és azok közötti kommunikáció formái, 

akadályai és struktúrái, verbális és non-verbális kommunikációja 

2. Tömegkommunikáció és köztéri szereplők 

3. Az elmúlt évtizedek magyar szervezeti kommunikációjának jellemzői 

  

PPRROOFF..  DDRR..  CCSSEEPPEELLII  GGYYÖÖRRGGYY  

11..  Társadalmi média és közösség  

22..   Radikalizmus és identitás  

  

DDRR..  PPAAPPPP  ZZ..  AATTTTIILLAA  

1. Oktatásszociológiai témában 
2. Kisebbségi oktatás 

3. Kisebbségi média 

4. Hazai kisebbségek társadalmi, demográfiai pozíciói 

5. Határon túli magyarok társadalmi szerveződései (oktatás, média, civil 

szervezetek, elitek összetétele stb.) 

6. Interetnikus viszonyok, előítéletek, sztereotípiák 

7. Demográfiai folyamatok a Kárpát-medencében 

8. Hazai, EU-s és más nemzetközi statisztikákra épülő elemzések 
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MMAATTIISSCCSSÁÁKKNNÉÉ  DDRR..  LLIIZZÁÁKK  MMAARRIIAANNNNAA  

1. Nők részvétele az élet különböző területein. (Nők a 

munkaerőpiacon, a döntéshozatalban, az oktatásban, a civil 

szektorban:) 

2. A civil szektor működésének vizsgálata. 

3. A civil szektor humán és humánfejlesztési potenciáljának 

vizsgálata. 

4. A projektírás, a projektmenedzsment és projektmenedzselés 

elméleti és gyakorlati kérdései. 

  

DDRR..  KKOOZZMMAA  JJUUDDIITT  

1. Kistelepülések, szegénység, szociális szolgáltatások 

2. Hátrányos helyzetű fiatalok sikeres  életútja 

3. Szociális munka sajátos problémái egy-egy klienscsoport esetében: 

idősek, fogyatékkal élők, munkanélküliek, intézetben élő fiatalok, 

szegénységben élő családok, az LMBT csoport, pszichiátriai betegek, 

stb. 

4. Értékek és etika a szociális munkában 

5. Szolgáltatásfejlesztési program egy-egy településen/szolgálatnál 

 

 

 

Miskolc, 2013. szeptember 20. 


