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A kimeneti követelmények 

 

A hallgató megérti és földolgozza a tudományos szövegeket, ismeri azok történeti 

hátterét és összefüggéseit. 

A hallgató képes a társadalomelméleti fogalmi készlet használatára, el tudja he-

lyezni a szerzőket, elméleteket, fogalmakat, értelmezni tudja viszonyaikat és kapcsolata-

ikat. 

A hallgató önállóan megtalálja a földolgozott szövegek kapcsolódásait a történeti, 

társadalmi állapotokhoz és korszakokhoz. 

A hallgató megbízhatóan eligazodik a társadalomtudományi megközelítéseknek 

a sajátosságai között, különbséget tud tenni a tudományos és nem tudományos érvek kö-

zött. 

Az előadások az érintett kérdéseknek és elméleti vizsgálódásoknak az összefüg-

géseit ismertetik, háttértudást nyújtanak és segítséget az elméletek, művek és kérdések 

értelmezéséhez. 

 

 

Az előadások időpontjai 

 

Az előadásokat dr. NAGYPÁL Szabolcs egyetemi adjunktus tartja. 

 

szeptember 7. 

szeptember 21. 

október 5. 

október 19. 

november 16. 

november 30. 

december 14. 

 

 

A számonkérés 

 

A zárthelyi írásbeli vizsga két tétel kidolgozásából áll, kisesszé alakjában, amihez 

szakirodalom nem használható. 

 

 

Az előadások témái 

 

A kurzus alapvetően tematikus, a társadalomelméletnek a néhány jelentős kérdé-

sére összpontosít, elsősorban is azokra, amelyek a jogászképzésnek a kimeneti követel-

ményei számára is fontosak, tekintettel van a Jogszociológia és Jogbölcselet tárgyak igé-

nyeire. 
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1. A társadalom tudományos megközelítései 

(Comte, Wright, Kuhn, Weber) 

2. A társadalmi szerződés elméletei 

(Hobbes, Locke, Rousseau) 

3. Szabadság és hatalom 

(Machiavelli, Montesquieu, Burke, Constant, Mill) 

4. Egyén és közösség I. 

(Mandeville, Smith) 

5. Közösség és társadalom 

(Tönnies, Durkheim) 

6. Kapitalizmus és kapitalizmuskritikák 

(Marx, Weber) 

7. Társadalmi változás 

(Spencer, Luhmann, Hayek) 

8. Egyén és közösség II. 

(Freud, Mead, Goffman) 

9. Hatalom és norma 

(Wright-Mills, Gramsci, Agamben, Foucault) 

10. Kultúra, civilizáció, társadalmi emlékezet 

(Elias, Assmann) 

11. Egyenlőtlenség és kizsákmányolás 

(Marx, Bourdieu, Fanon) 

12. Posztmodern és globális 

(Appadurai) 

13. Világrendszerek, régiók, történelem 

(Szűcs, Huntington) 

 

 

A tananyag 

 

Magát a tananyagot az előadások, valamint a tanszék által összeállított szöveg-

gyűjtemény jelenti, amelyet a Neptunba töltünk föl, részletekben. 

A számonkérésre a fölkészülést segítő másodlagos (ajánlott) irodalom pedig a kö-

vetkező: 

 

FLECK Zoltán, Szociológia jogászoknak. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 

NÉMEDI Dénes, Klasszikus szociológia. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 

NÉMEDI Dénes, Modern   szociológiai   paradigmák.   Napvilág   Kiadó,   Budapest,   

2008. 

FELKAI Gábor – NÉMEDI Dénes – SOMLAI Péter (szerk.), Szociológiai irányzatok a XX. 

század elejéig. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005. 

FELKAI Gábor – NÉMEDI Dénes – SOMLAI Péter (szerk.), Szociológiai irányzatok a XX. 

században. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005. 


