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szakdolgozati és záróvizsga követelmények 

2018/19. tanév 1. félévétől 

 

Szakdolgozat követelményei 
 

Tartalmi követelmények 

Bevezető fejezet 

• a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja 

• a szakdolgozat készítőjének alaposan ismernie kell a témára vonatkozó szakirodalmat, ha 
szükségesnek ítéli ennek részletes ismertetését, javasoljuk a dolgozat fő részében tegye meg. 

• a szakdolgozó  témával kapcsolatos hipotézise, kérdése, vagy a vizsgált probléma 

megfogalmazása 

• a feldolgozás módszere 

• a dolgozat felépítésének ismertetése 

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése: 

• a tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint 

javasoljuk, vázolja, a téma elméleti keretét és értelmezze a feldolgozás során használt 

fogalmakat 

• a hipotézis megerősítése vagy cáfolata tartozhat a dolgozat fő részébe, de beilleszthető az 

összefoglalásba is 

Összefoglalás 

• következtetések A hipotézis igazolása vagy cáfolata 

• az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése) 

• a témában rejlő további kutatási lehetőségek vázolása 

A dolgozat készítőjét megilletik a tudományos kutatásokkal kapcsolatos szabadságok, ezért, ha 

szükségesnek látja, eltérhet a fentiekben vázolt struktúrától. 

 

 

  



      

Formai követelmények 

• Tartalomjegyzék (a dolgozat elején) 

• A dolgozat belsőtagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése 

• Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.) 

• A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. A 

téma kifejtésével kapcsolatos, az okfejtés megértéséhez nélkülözhetetlen táblázatokat és 

ábrákat a dolgozat főszövegében helyezze el. Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és 

címmel kell ellátni, s jelölni szükséges az adatok forrását is. 

• A dolgozatot a szerzők neve szerinti betűrendbe szedett irodalomjegyzék zárja. A 

hivatkozás megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Sose feledkezzen meg 
arról, hogy az internetes forrásokat is pontosan kell jelölni. 

• 2,5 centiméteres margók 

• 1,5-es sortávolság 

• 12-es betűméret (Calibri)  

• oldalszámozás jobb oldalon alul 

Minimum 50 oldal, maximum 70 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne az első oldal, a 

tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb. 
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  HKR 457/D. § 
 

Szociológia mesterképzési szakon 

a) a záróvizsga az alábbi két részből áll: aa) a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi dolgozatát 

az opponensi bírálattal szemben, és válaszol a dolgozattal kapcsolatos kérdésekre; ab) a képzés 

során elsajátított tudományszakok meghatározott témáiból álló szóbeli vizsga. A konzulens és a 

hallgató által választott két témakör alapján a vizsgázó egy tételt kap, amelyet a bizottság elnöke 

a bizottsággal konzultálva a vizsgázás helyszínén, a vizsga megkezdése előtt jelöl ki; a hallgató 

kérésére a bizottságnak felkészülési időt kell biztosítania. 

ac) a záróvizsga-bizottság külön értékeli a védést és a tételre adott választ, mindkét esetben 

ötfokozatú érdemjeggyel; 

b) a záróvizsga érdemjegye a szakdolgozat, a védés és az elméleti kérdésre adott három jegy 

számtani átlaga, két tizedes jegyre számolva; 

c) az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga érdemjegyével. 

  



      

ELTE TáTK szociológia mesterképzési szak 

 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEI 

2018/19. tanév 1. félévétől: 
  

I. Szociológiatörténet 

 

I.1. A durkheimi szociológia alapkérdései; a pozitivista szociológia megalapozása 

Kötelező irodalom: 

• Durkheim, Emile: A szociológia módszertani szabályai. In. Szociológiai irányzatok a XX. 

század elejéig. Új Mandátum, Budapest, 2000. 272-313. old. 

• Durkheim, Emile: Az öngyilkosság. Második rész: Társadalmi okok és társadalmi típusok. 

KJK, Budapest, 1967. 143-282. old. 

 

I.2. A megértő szociológia alapjai 

Kötelező irodalom: 

• Weber, Max: Szociológiai alapfogalmak. In: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Új 

Mandátum, Budapest, 2000. 480-508. old. 

 

I.3. Az amerikai szociológia kezdetei; pragmatizmus és szimbolikus interakcionizmus 

Kötelező irodalom: 

• Mead, George Herbert: A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, Budapest, 1973. 

III. rész: „Az én”. 173-287. old. 

 

Ajánlott irodalom, I.1-3: 

Némedi Dénes: Klasszikus szociológia, Napvilág, Budapest, 2005. 

 

 

II. Társadalmi tagolódás, társadalmi szerveződés 

 

II.1. Késő modernitás angolszász elméletei (Giddens, Lash) 

Kötelező irodalom: 

• Giddens, Anthony.: Élet a poszttradicionális társadalmakban. Replika, 82. sz., 2013, 55-97. 

old. 

 

II.2. A társadalmi integráció kortárs 

kihívásai Kötelező irodalom: 

• Bauman, Zygmunt: A munkaetikától a fogyasztás esztétikájáig. Replika, 51-52. sz., 2005, 

221-237. old. 

• Rényi Ágnes – Sik Domonkos –Takács Erzsébet: Elemzési szempontok a késő modern 

társadalmak kordiagnózisához. Szociológiai Szemle, 24. évf., 3. sz., 2014: 18-60. old. 



      

III.  Kortárs szociológiai megközelítések  

 

III.1. Michel Foucault a hatalomról és a kormányozhatóságról 

Kötelező irodalom: 

• Foucault, Michel: Miért tanulmányozzuk a hatalmat? In: Szociológiai irányzatok a XX. 

században. Új Mandátum, Budapest, 2000. 464-479. old. 

• Foucault, Michel: A hatalom mikrofizikája. In: uő.: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, 

Debrecen, 2000. 307-331. old. 

• Foucault, Michel: A kormányozhatóság. In: uő.: A fantasztikus könyvtár. Pallas-Attraktor, 

Budapest, 1998. 106-123. old. 

 

III.2. Manuel Castells a hálózati 

társadalomról Kötelező irodalom: 

• Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat Kiadó és Infónia, Budapest, 

2005. „Előhang” és „Összegzés”, 33-65 és 598-609. old. 

 

III.3. A francia individuum-szociológia 

Kötelező irodalom: 

• Dubet, François: Az egyén dialogikus felfogása felé. Az egyén mint szociológiai 

problémákat felvető és megoldó gépezet. Replika, 79. sz., 2012, 45-66. old. 

• Lahire, Bernard: A habituselmélettől egy pszichológiai szociológia felé. Replika, 79. sz., 

2012, 6776. old. 

• Martuccelli, Danilo: A szingularista társadalom. ELTE TáTK, egyetemi e-jegyzet, 2011. 

 

 

IV. Történeti szociológia 

  

IV.1. A társadalomtörténeti paradigma 

Kötelező irodalom: 

• Braudel, Fernand: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam. In: 
Gyurgyák János – Kisantal Tamás, szerk.: Történetelmélet II. Bp., 2006. 1157-1182. old.  

• Kocka, Jürgen: Társadalomtörténet (részletek). In: Némedi Dénes, vál.: Történelem és 
szociológia. (Válogatás). Bp., 1983. 42-55. old. 

• Kocka, Jürgen: Elméletek és kvantifikáció a történetírásban. Világtörténet, 1986/3–4. 53-

62. old. 

 

IV.2. Történetírás és szociológia “fúziója” 

Kötelező irodalom: 

• Lakatos László: Az élet és a formák. Hajnal István történelemszociológiája. Bp., 1996. 111–

137. 



      

• Wehler, Hans Ulrich: Történelem és szociológia. In: Némedi Dénes, vál.: Történelem és 

szociológia. (Válogatás). Bp., 1983. 26-41. old. 

 

 

IV.3. Történeti problémák és a szociológia 

Kötelező irodalom: 

• Arnold, John H.: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Bp., 2005. 48-71. old. 

• Bloch, Marc: A történész mestersége. Történetelméleti írások. Bp., 1996. 22-40. old. 

• Elias, Norbert: A szociológia lényege. Bp., 1996. 31-71. old. 

• Hobsbawm, Eric: A társadalomtörténettől a társadalom történetéig. In: Uő: A 

történelemről, a történetírásról. Bp., 2006. 84-108. old. 

 

 

V. A szociálpszichológia új trendjei  

 

V.1. Társas konstruktivizmus és diszkurzív pszichológia 

Kötelező irodalom: 

• Bodor Péter: Konstruktivizmus a pszichológiában. BUKSZ, 2002, 67-74. old.  

• Harré, Rom: Érzelem és emlékezet: A második kognitív forradalom. Replika, 25. sz., 1997, 

141-152. old. 

 

V.2. A narratív pszichológiai szemlélet. 

Kötelező irodalom: 

• Bruner, Jerome: A gondolkodás két formája. In: László János – Thomka Beáta (szerk.): 

Narratív pszichológia. Kijárat Kiadó, Budapest. 2001. 15-27. old. 

• László János: A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Új mandátum, 

Budapest. 2005. 

 

 

VI.   Kvantitatív kutatási módszerek és alkalmazásaik  

 

VI.1. A változótér redukciója. Exploratív és konfirmatív modellek. Csoportosító eljárások – 

klaszterezés, látens osztály modellek Kötelező irodalom: 

• Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési 

technikákról társadalomkutatók számára. Typotex 2002. - Vonatkozó fejezetek 

• Koltai  Júlia: Túl a regresszión. Doktori értekezés (2013) 

http://doktori.tatk.elte.hu/PhD_disszertacio_KJ_final.pdf (2.2.1 fejezet) 

 

VI.2. Okság a szociológiában. A kísérleti módszerek (újra)felfeldezése Az online kísérletek 

Kötelező irodalom: 



      

• Németh Renáta: Oksági következtetés az empirikus szociológiai kutatásban. Szociológia 

Szemle, 25. évf., 2. sz., 2015, 2-30. old 

• Mutz, D. C.: Population-based survey experiments. Princeton University Press, Princeton, 

2011. 1. és 8. fej. 

• Pálosi Éva – Sik Endre – Simonovits Bori: Diszkrimináció a plázában. Szociológiai Szemle, 

18. évf., 34. sz., 2007, 135-148. old. 

   

 

VI.3. Big Data és a szociológia 

Kötelező irodalom: 

• Dessewffy Tibor – Láng László: Big Data és a társadalomtudományok véletlen találkozása 
a műtőasztalon. Replika, 92-93. sz., 2015, 155-168. old. 

• Kmetty Zoltán: A szociológia helye a „big data” paradigmában és a „big data” helye a 

szociológiában. Magyar Tudomány, 179. évf., 5. sz., 2018, 683-692. old. 

 

 

VII. Kvalitatív kutatási módszerek és alkalmazásaik 

 

VII.1. A lehorgonyzott elméletet (grounded theory) előfeltevései és javasolat módszertani lépései 

Kötelező irodalom: 

• Charmaz, Kathy: Lehorgonyzott elmélet. In: Bodor Péter (szerk.): Kvalitatív kutatási 

olvasókönyv – Szavak, képek, jelentés. L’Harmattan, Budapest, 2013. 61-94. old. 

• Corbin, Juliet – Anselm Strauss: A kvalitatív kutatás alapjai. A Grounded Theory elemzési 

módszer technikája és eljárásai. L’Harmattan, Budapest, 2015. 37-56. old. 

 

VII.2. A kvalitatív elemzések újabb törekvései és az interakció elemzése 

Kötelező irodalom: 

• Holstein, James A. – Jaber F. Gubrium: Az aktív interjúkészítés. In: Bodor P. (szerk.): 

Kvalitatív kutatási olvasókönyv – Szavak, képek, jelentés. L’Harmattan, Budapest, 2013. 117-138. 

old. 

• Heritage, John: Párbeszédelemzés és intézményi beszéd – adatelemzés.  In: Bodor P. 

(szerk.): Kvalitatív kutatási olvasókönyv – Szavak, képek, jelentés. L’Harmattan, Budapest, 2013. 

249-275. old. 

• Bodor Péter: Szavak képek és a jelentés kutatása. In: Bodor P. (szerk.): Kvalitatív kutatási 

olvasókönyv – Szavak, képek, jelentés. L’Harmattan, Budapest, 2013. 7-14. old. 

 

 


