
A SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: szociológia (Sociology)  
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  
− szakképzettség: szociológia alapszakos szakelőadó  
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist  
 
3. Képzési terület: társadalomtudományi  
 
4. Képzési ág: társadalomismeret  
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 77 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett 
szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom 
megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a 
társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Továbbá kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő 
folytatásához.  
 
Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók képesek:  
− a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a 

társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére;  
− az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában 

való közreműködésre;  
− a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére;  
− a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló 

komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai 
megközelítésmód érvényesítésére;  

− a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 
előmozdítására;  

− a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb 
informatikai eljárások alkalmazására;  

− az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek 
megvalósításában való közreműködésre.  



 
Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók alkalmasak:  
− társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre;  
− a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésére, pályázatok készítésére, 

értékelésére, monitorozására, minőségbiztosítására, megvalósításuk irányítására;  
− a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre.  
 
A szakon végzettek rendelkeznek a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, nyitottsággal, 
együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen 
nyelvtudással, a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és 
toleranciával.  
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
– alapozó képzés: 60-70 kredit  
bevezetés a szociológiába és a társadalomtudományokba (szociológiai, szociológiatörténeti, 
szociológiaelméleti, politikatudományi, jogtudományi, kulturális antropológiai 
alapismeretek); társadalomismeret (szakszociológiai, szociálpszichológiai, demográfiai, 
európai uniós ismeretek); szociológia módszertana; orientációs tárgyak;  
– szakmai törzsanyag: 90-100 kredit  
társadalomtörténet, a mai magyar társadalom, társadalmi struktúra és rétegződés, 
szakszociológiai ismeretek, szociológiai irányzatok, terepgyakorlatok, orientációs gyakorlatok 
(adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési ismeretek), idegen nyelv, kommunikációs, 
informatikai ismeretek, módszerek. 
 
9. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPL Ő 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: szociológia alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat 
f) Megszerezhető szakképzettség(ek): szociológia alapszakos szakelőadó 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 6 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FF/1037-3/2015. számú határozat (2015. augusztus 31.) szerint 

l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2006/2007. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 



n) Képzési együttműködések: - 
o) Közös illetve affiliációs képzés: nem 
p) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
q) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

� Egyetemi Tanács 11/2005. sz. határozata (2005. március 9.) 
� MAB 2005/7/IX/2/87. sz. határozat (2005. szeptember 30.) 
� oktatási miniszter 13.013-5/2005. sz. engedélye (2005. november 21.) 
� ME 154/2015. számú szenátusi határozat (2015. május 21.) 

r) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra, 72131771626 
s) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


