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A kurzus alapvető célja: 
 

- Szerbia Köztársaság és Vajdaság Tartomány területi, 

demográfiai alapadatainak ismertetése  

- alapot nyújt Szerbia, Vajdaság aktuális társadalmi-

gazdasági és politikai körülményeinek megismeréséhez  

- minimális elméleti háttérre alapozva gyakorlati 

hasznosításra alkalmas ország és régió ismeretek  

- nemzetközi kapcsolatteremtésben, a régió 

népességmozgásában és magatartásvizsgálatában önálló 

tájékozódási készség. 



 
Kik élnek körülöttünk, miért viselkedünk éppen 
úgy ahogy cselekedtünk? 
Válaszlehetőség: 
1. a társadalmi és gazdasági viszonyok elemzése, 
változó egyéni és csoport érdekek összefüggésében 
(kauzalitás)  
2. kulturális érintkezések elemzésével 
 
Szociológiai imaginació – a körülöttünk levő világ 
széles kontextusának objektív megfigyelése 
 
Társadalmi interakció – egymásraható regionális 
érdekek (kizáró, kiegészítő aktivitások) 

Mindennapos kérdéseinkre szakmai válasz kell: 



Tájegységek – régiókapcsolatok az EU-ban 



Tág tájegység - országkapcsolatok 



Szerbia aktuális térképe 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Szerbia_vak_2008.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Serbia_mountain_ranges.png


Vajdaság – Vojvodina térképe 



A tantárgy mondanivalója: Fogadjuk el a másságot...  

(pl. multikulturalizmus, érdekkülönbségek, más-más 

szükségletek, elvárások...).  

A másságok nem zárják ki mindig egymást. Ők 

megvannak egymás mellett és egymást kiegészítve is!  



Kutatási módszerek:  
- komparativ/összehasonlító módszer 

- történelmi adatháttér és időszerű empirikus kutatási alapadatok  

Temák:  

Társadalmi-politikai témablokk 
1. Demográfia, népességmozgalom, régióismeretek 

2. Társadalmi, politikai, közigazgatási jellemvonások 

Gazdasági, munkaerőpiaci témablokk 
3. Gazdasági, regionális erőnlét, emberi erőforrás jellemzése 

4. Munkaerőpiac elemzések és magatartások, vállalkozási hajlam 

Kulturközvetítés, mobilitás, magatartásvizsgálatok 
5. Kulturközvetítés, tolerancia, nyelvhasználat, médiafogyasztás 

6. Társadalmi mobilitás, migrációs jelenségek, agyelszívás problémája 

7. Identitás, térségi kötődések, vallási magatartás 

Lakossági szerveződés, kapcsolatok, állapotvizsgálatok  
8. Oktatás és művelődési helyzet, civil szerveződés 

9. Állapotvizsgálatok a térségben, ifjúság-kutatások, mentális közérzet 

10. Ország/térség jövőkép, nemzetközi, határon átívelő kapcsolatok 



Irodalom: 

Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén: Szociológiai 
jelenségvizsgálatok a Vajdaságban  
Kiadó: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar Szabadka, 2011. 
www.gabritymolnariren.com 
 
Gábrity Molnár Irén: Oktatásunk látlelete 
(Oktatásszociológiai olvasmány)  
Kiadó: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar Szabadka, Forum Újvidék, 2008. 
www.gabritymolnariren.com 
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http://www.gabritymolnariren.com/
http://www.gabritymolnariren.com/
http://www.gabritymolnariren.com/
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http://www.gabritymolnariren.com/
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Olvasmány: 

 
 

1. Magyarságkutatás Vajdaságban,  

Szerk.: Dr. Gábrity Molnár Irén, mtt 14. Kiadó: 

Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, Szerbia, 

2011. www.mtt.rs 

2. HazaéRsz – Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban, 

Szerk.: Barlai Jenő és dr. Gábrity Molnár Irén, Kiadó: 

Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, 2008.  

9-86. oldalak, CD vagy www-hazaersz.eu (letölthető) 

3. Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása 

Vajdaságban, Szerk.: Dr. Gábrity Molnár Irén és Mirnics 

Zsuzsa, mtt 13. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos 

Társaság, Szabadka, 2008. 

4. PPT prezentációk/előadások: www.gabritymolnariren.com 



AZ EGYETEMISTA FELADATAI  

 

 TERHELTSÉG: 

  

Felkészülés (PPT jegyzet, irodalom konzultáció)  

 

Előadások és tesztelés: kötelező blokkelőadások 



Előadások 

Lehallgatása 

 

Nappalisok: 

 

0-2 óra hiányzás = 

      kiválóan megfelel, 

3-5 óra hiányzás = 

      megfelelt,  

6-15 óra hiányzás = 

        nem felelt meg 

Levelezősök: 

0-2 óra 

hiányzás 

kiváló, 

3-4 megfelel, 

5-6 nem felel 

meg 

Jelenlevőségi lista 

alapján, vagy a 

hiányzás 

kiváltható házi 

dolgozattal 

előre 

egyeztetett 

témában 

 

Zárthelyi 

írásbeli  

tudásfelmérő  

 

A szemeszter 

végén 

 

Az 1-10 téma 

anyagából  

(40 perc) 

 

Pozitív eredmény 

51% 

- osztályzás 

Osztályzási kritériumok 



Hallgatóimnak sok sikert, 

kitartó munkát és 

alkotókészséget kívánok a 

tanuláshoz! 


