
ELTE TáTK 2017-től érvényes tantervre felvett szociológia alapképzéses hallgatók 
SPECIALIZÁCIÓI 

 
Általános leírás és JELENTKEZÉS 
A specializációk teljesítéséhez a hallgatóknak 21-25 kreditet kell elvégezniük a 
specializációhoz rendelt kurzuskínálatból, az ott megadottak szerint. A specializáció 
nem kötelező. Sikeres elvégzés után a diplomához (= oklevélhez) betétlapot állít ki a TH 
az elvégzett specializációról. 
 
A specializációk a 3. félévben (azaz a 2018/19/1-ben) indultak egy-egy orientációs 
kurzussal. 
 
2019. február 3-ig jelentkezhetnek a specializációkra azok a hallgatók, akik aktívként 
regisztráltak/regisztrálnak 2018/19/2-re, a Neptun/Ügyintézés/Kérvények helyen 
található „TáTK szociológia alapképzés specializáció választása” c. kérvény 
leadásával. 
 
A specializációk max. 25 fővel indulnak. 
A hallgatók elsődlegesen az összesített korrigált kreditindex alapján lesznek rangsorolva 
a választott specializációkon, másodlagos szempontként az adott specializáció 
orientációs (2018/19/1-ben felvett) kurzusának érdemjegyét vesszük figyelembe. 
 
Specializációra csak akkor kerülhet be a hallgató, ha teljesítette 2018/19/1-ben a 
SZOCBA110 kódú Projekt kurzus valamelyikét, vagy 2018/19/2-ben felveszi a 
meghirdetett Projekt kurzust. 
 
A specializációra történő jelentkezés elbírálása a febr. 4-i héten lesz, amikor már 
várhatóan a 2018/19/1-es teljesítések pontosan rögzítve lesznek a Neptunban. (Itt is 
megkérjük a hallgatókat, hogy időben ellenőrizzék a Neptunba rögzített érdemjegyeiket!) 
 
A specializációs kurzusokra a 2018/19/2-es rangsoros tárgyfelvétel során nem tudnak 
jelentkezni a hallgatók. A specializációra bekerült hallgatóknak a TH veszi fel a 
specializációs kurzusait a versenyjelentkezés megkezdése előtt, az esetleges üres 
helyekre a versenyjelentkezés során bárki jelentkezhet. 
 
SPECIALIZÁCIÓK LEÍRÁSA 
 

1.) 
ADATKÖZPONTÚ TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

Specializáció felelőse: Barna Ildikó és Németh Renáta 
 
A társadalomkutatás számos kvantitatív módszert alkalmaz társadalmi trendek vagy 
viselkedésmintázatok leírására. Kvantitatív módszereket alkalmaznak olyan alapvető 
területeken, mint a társadalmi egyenlőtlenségek, az online közösségek, az egészség, a 
gazdaság vagy a közigazgatás kutatása. A vállalati vagy közpolitikai döntéshozatal nem 
képzelhető el adatokkal megalapozott támogatás nélkül. Ugyanakkor a kvantitatív 
készségek az általános globális munkaerőpiacon is jól hasznosíthatók, hiszen mindenhol 
növekvő igény van a nagy volumenben termelődő üzleti és közigazgatási adatok 
felhasználására. A specializáció adatelemzési módszerek széles körével ismerteti meg a 



hallgatókat, miközben szilárd alapokat ad a kutatás logikájának (mi a kérdés, mit 
mérünk, hogyan mérünk, hogyan elemzünk, mire következtetünk) megértéséhez is. A 
képzés gyakorlatorientált, statisztikai programcsomagok segítségével valós kutatási 
kérdésekkel valós adatbázisokon végzünk másodelemzéseket. A specializáció 
orientációt nyújt a kvantitatív eszközöket hasznosító mesterszakjainkra is (survey 
statisztika és adatanalitika, egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, szociológia). 
 
A specializáció teljesítéséhez az alábbi 5 kurzust kell elvégezni: 

FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME KURZUSTÍPUS KREDIT ELŐADÓ 

2018/19/1 SZOCBA25 

A kapcsolathálózati 
gondolkodás fogalmi 
alapjai Előadás 5 

Kmetty 
Zoltán 

2018/19/2 SZOCBA40 Modellépítés Gyakorlat 5 Barna Ildikó 

2019/2020/1 SZOCBA117 
Hálózatkutatási 
módszerek Gyakorlat 5 

Kmetty 
Zoltán 

2019/2020/1 SZOCBA111 Adatvizualizáció Gyakorlat 5 
Simon Dávid, 
Katona Eszter 

2019/2020/2 SZOCBA39 
Komparatív 
társadalomkutatás Előadás 5 

Németh 
Renáta, Tátrai 
Annamária 

 

2.) 
KRIMINOLÓGIA 

Felelős: Bíró Judit 
 
A Kriminológia specializáció hasznos ismereteket kínál mindazoknak, akik a 
Társadalomtudományi Kar mesterszakjaira igyekeznek, ezeken belül különösen a 
kisebbségpolitika, a szociológia, a szociális munka, közösségi és civil tanulmányok 
mesterszakokra, illetőleg az ELTE ÁJK kriminológia mesterképzésére jelentkezőknek. 
 
A specializáció teljesítéséhez az alábbi 5 kurzust kell elvégezni: 

FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME KURZUSTÍPUS KREDIT ELŐADÓ 

2018/19/1 SZOCBA35 
Társadalomtudományi 
elméletek a bűnözésről Előadás 4 Bíró Judit 

2018/19/2 SZOCBA96 

Kriminológiai 
módszerek és 
értelmezési keretek Előadás 4 

György 
Tamás 

2019/2020/1 SZOCBA36 
Bűncselekmények és 
bűnelkövetők Gyakorlat 4 Bíró Judit 

2019/2020/1 SZOCBA37 Büntetés és felügyelet Gyakorlat 5 

Somogyvári 
Mihály 
(BVOP) 

2019/2020/2 SZOCBA38 A bűnelkövető profilja Gyakorlat 5 Bacsák Dániel 

 

3.) 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Felelős: Kopper Ákos 
 



A specializáció célja, hogy bevezesse a diákokat a nemzetközi kapcsolatok kutatásába.  A 
nemzetközi kapcsolatok kezdetekben az államok közötti viszonyok kutatásával 
foglalkozott, a biztonság – vagyis a háborúk elkerülésének kérdését – a középpontba 
helyezve. Habár az államok kapcsolatainak vizsgálata megmaradt a nemzetközi 
kapcsolatok fő kutatási területének, a világban történő változások - például olyan új 
szereplők megjelenése, mint a multinacionális nagyvállalatok, vagy nemzetközi 
szervezetek stb. – az IR (International relations) által vizsgált témákat is kitágította. A 
specializáció során a diákok különböző előadások közül választhatnak – a nemzetközi 
kapcsolatok elméleteiről, a nemzetközi rendszer fejlődéséről – illetve felvehetnek 
szemináriumokat a szak által meghirdetett választható kurzusok közül. A kurzusok 
során az irodalmak nagyrészt angol nyelvűek, illetve a szemináriumok között olyan is 
van, ahol az oktatás nyelve is angol.  
A specializáció a nemzetközi tanulmányok mesterszakra orientál. 
 
A specializáció teljesítéséhez elvégezendő (angolul vagy magyarul) 3 előadás, egy 
„Emberi jogok szeminárium” és 2 választható regionális és tematikus 
szeminárium: 
FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME KURZUSTÍPUS KREDIT ELŐADÓ 

2018/19/1 
NTb105 / 
IRB105 

A nemzetközi 
társadalom 
története és 
elmélete Előadás 3 

Kopper Ákos 
(NTb105) 
/Romsics 
Gergely 
(IRB105) 

2018/19/2 NTb122 
Állampolgárság, 
nacionalizmus Előadás 3 

Nagy Aliz / 
Körtvélyesi 
Zsolt 

2018/19/1 
vagy 
2019/2020/1 

SZOCBA100 = 
NTb107 

Az európai 
integráció története Előadás 3 Szép Viktor 

2018/19/2 
vagy 
2019/2020/2 

NTb112 / 
IRB112 

Emberi jogok 
szeminárium Gyakorlat 5 

 

2019/2020/1 NTb128 

Regionális és 
tematikus 
tárgyakból 
választható 
szeminárium  Gyakorlat 5 

 

2019/2020/2 NTb128 

Regionális és 
tematikus 
tárgyakból 
választható 
szeminárium  Gyakorlat 5 

  

4.) 
SZERVEZET, INNOVÁCIÓ, VEZETÉS 

Felelős: Gerő Márton 
 
A modern társadalom szervezeti társadalom. Amellett, hogy tevékenységeink jelentés 
része kötődik különböző szervezetekhez (például az iskola vagy a munkahely), 
mindennapjainkat alapvetően a bürokratikus szervezetek által meghatározott 



szabályrendszerek és keretek között éljük, a gazdasági szervezetek által előállított 
termékek közül válogatunk, a média vagy éppen a tudományos szervezetek által 
előállított és közvetített tudás segít eligazodni a világban. Alapvető fontosságú tehát, 
hogy megértsük, hogyan működnek a különböző, gazdasági, politikai vagy civil 
szervezetek.  
A specializáció elsődleges célja, hogy felkészítse a hallgatókat szervezeti folyamatok 
áttekintésére és értelmezésére. Ezért a specializáció keretében a hallgatók betekintést 
nyerhetnek a szervezetszociológia alapvető eredményeibe, a szervezeti erőforrások és 
hálózatok kérdéseibe, a munkaerőpiac, munkajog, a bürokrácia, Európai Unió és 
nemzetközi szervezetek világába, de foglalkozhatnak a nonprofit és civil szervezetek 
illetve társadalmi mozgalmak működésével is. A specializáción különös hangsúlyt 
fektetünk a vezetés és hatalom kérdéseire. A szervezeteket nem csupán racionális, 
gazdasági-munkaerőpiaci vagy folyamat-szervezési aspektusokból vizsgáljuk, hanem 
azokra a politikai és mindennapi hatalomgyakorlás alapvető formálóiként tekintünk. 
 
A specializáció a TáTK szociológia, a közösségi és civil tanulmányok mesterszakára, 
illetve a vezetés és szervezés Msc-re (pl. ELTE GTI) orientál. 
 
A specializáció teljesítéséhez az alábbiak közül 2 előadást és 3 gyakorlatot kell 
elvégezni: 

FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME 
KURZUS 
TÍPUSA KREDIT ELŐADÓ 

2018/19/1 SZOCBA28 A szervezetek világa Előadás 4 
Gerő 
Márton 

2018/19/2 SZOCBA27 Szervezetek és hálózatok Előadás 4 
Gerő 
Márton 

2018/19/2 SZOCBA29 Szervezeti magatartás Gyakorlat 5 
Mittich 
Boglárka  

2019/2020/1 SZOCBA30 
Szervezetfejlesztés és 
kommunikáció Gyakorlat 5 

Külsős 
előadó 

2019/2020/1 SZOCBA41 Szervezeti hálózatok Gyakorlat 5 
Gerő 
Márton 

2019/2020/2 SZOCBA42 
Civil társadalom, civil és nonprofit 
szervezetek Gyakorlat 5 

Gerő 
Márton 

2019/2020/2 SZOCBA43 

Társadalmi innováció – 
mintakövetési, diffúziós 
folyamatok Gyakorlat 5 

Fokasz 
Nikosz 

 

5.) 
MÉDIASZOCIOLÓGIA 

Felelős: Rényi Ágnes és Heller Mária 
 
A specializáció által nyújtott kurzusok a nyilvánosság szerkezetével és működésével, a 
tömegkommunikáció és az új médiák által megteremtett hálózati digitális, mobil 
kommunikáció széles témaköreivel foglalkoznak, vizsgálják a különböző kommunikációs 
közösségek jellemzőit (a kisközösségektől, online és offline csoportoktól a globális 
hálózatokig), a társadalom kommunikációs rétegződését, az információs társadalom 
kialakulását, a szervezeti kommunikáció és a politikai kommunikáció jellegzetességeit, a 
média hatásait és e hatások mérési lehetőségeit. A szemináriumok a retorika, a 
diszkurzuselemzés, a piac- és marketingkutatás alapjait ismertetik meg a hallgatókkal. 



Ezek a kurzusok a nyilvános beszéd normatív és stratégiai aspektusaival, a retorika főbb 
eszközeivel, a hétköznapi, a tudományos beszéd, a meggyőző kommunikáció eseteivel 
foglalkoznak a hallgatók aktív közreműködésével. 
A specializáció a TáTK szociológia mesterszakja mellett a kommunikáció- és 
médiatudomány mesterszakra orientál (pl. ELTE BTK, Corvinus, BME). 
 
A specializáció teljesítéséhez az alábbi 5 kurzust kell elvégezni: 

FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME 
KURZUS 
TÍPUSA KREDIT ELŐADÓ 

2018/19/1 SZOCBA55 
Szemiotika, kommunikáció, 
média Előadás 4 

Heller 
Mária 

2018/19/2 SZOCBA54 
A tömegkommunikáció 
szociológiája Előadás 4 

Heller 
Mária 

2019/2020/1 SZOCBA121 
Retorika, kommunikációs 
technikák  Gyakorlat 4 

Kovai 
Melinda 

2019/2020/1 SZOCBA22  Közösségi média-kutatás Gyakorlat 5 Nagy Zsófia 

2019/2020/2 SZOCBA57 Piac- és közvéleménykutatás Gyakorlat 4 
Máth 
András 

 


