A szóbeli felvételi témakörei és ajánlott irodalomjegyzéke
SZOCIOLÓGIA
mesterképzési szakra

1.

A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai (Marx, Max Weber, Lenski)

2. A magyar polgári értelmiség és a középosztály kialakulásának folyamata. Történeti
középosztály-elméletek.
3.

A két világháború közötti magyar társadalomszerkezet (Matolcsy Mátyás, Erdei Ferenc)

4. Társadalmi szerkezet és rétegződés, státuszcsoportok Magyarországon (Ferge, Kolosi,
Szelényi)
5. Város és falu, urbanizációs tendenciák. Magyarországi helyzet, késleltetett városfejlődés,
regionális-, és az életkörülmények különbségei. Lakáshelyzet, lakáspolitika.
6. Társadalmi mobilitás elmélete. A mobilitás nagyságát és irányát befolyásoló gazdaságitársadalmi-politikai tényezők.
7. A társadalmi mobilitás trendje az 1930-as és 1990-es évek között, a magyar társadalom
mobilitásának fő jellegzetességei, a társadalmi struktúra változásának hatása a
státuszmobilitásra.
8. A népesség változásának jellemzői 1945-1989 között, a korszak népesedéspolitikai
intézkedései, a halálozási trendek alakulása, jellegzetességének hatása a népesség
összetételének változására.
9. Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek.
10. Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció, a roma kisebbség helyzete Magyarországon.
11. A család, -funkciói, hazai tendenciák (házasságkötés, válás, gyermekvállalás).

12. Oktatás, nevelés, az iskola szerepe a mobilitásban. Kulturális tőke és nyelvi készségek.

13. A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-1985. között. Az 1968-as gazdasági
reform hosszú távú hatásai? A második gazdaság fogalma, milyen problémák adódtak a
második gazdaság ellentmondásos állami kezeléséből.
14. Kultúra, értékek és normák. Szocializáció.
15. Deviáns viselkedések, anómia elméletek. Magyarországi tendenciák.
16. A szociológia története: alapító atyák (Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber),
kortársaik, szociológiai irányzatok a második világháború után (középszintű elméletek,
funkcionalizmus, a Frankfurti iskola, új marxisták)
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