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A tantárgy célja:  

 

- információt ad a legújabb családszociológiai 

kutatásokról 

- elemzi a társadalmi mozgásokat a családban, 

szocializáció 

- családtipológia a társadalmi változásokban  

- ifjúságkutatások eredményei (értékrendek) 

- életmód, házasság intézménye 

- a vajdasági/szerbiai empirikus kutatások 

eredményei 



Tematikák: 

 

A család kialakulása, fogalma (családi csoportok: 

házasság, család, háztartás/lakóhely). 

A család történeti változásai  

A családtipológia: a kiterjedt család, a nagycsalád, a 

nukleáris család; városi-, falusi család; értelmiségi- 

munkás-, parasztcsalád   

A család funkciói: reprodukciós, gazdasági és 

szocializációs funkciók. A funkciók összefonódása, 

tartalmi változásai az utóbbi évtizedekben. 

Funkciózavarok, ezek okai és következményei.  

A család életciklusai (fészekrakás, gyermeknevelő 

életszakasz, a családi fészek kiürülő életszakasza) 

Gyermekvállalás. Gyermekjogok.  

Öregek helyzete a családban. 

Szocializáció a családban. Interakció a családban. 

 



Kiemelt gyakorlati témák: 
 

A házasság intra- és interkulturális szemszögből: 

házasodási szabályok, hatalmi viszonyok a családban.  

A család és a társadalom összefüggései. Családi 

vállalkozások. Rokonság. 

Konfliktusok a családban. Bántalmazás. A válás, mint 

konfliktus-kimenetel. A deviáns viselkedések oki háttere. 

A nemi rétegződés a társadalmi egyenlőtlenségek 

rendszerében. A nemek szerinti munkamegosztás. A női 

munka: a nők státusát befolyásoló tényezők. A modern 

nő státusa: a nő és a piac, a nő és az állam, a politika. A 

nemi csoportosulások (feminizmus és antifeminizmus). 

A család jövője, perspektívák az európai 

családszociológiai kutatások tükrében.  

Vajdasági családkutatások. 



 

„ A család a társadalom kristálya.”  
(Viktor Hugo) 



   Olvasmány: 
 

1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (2003), 

OSIRIS Budapest. 11., 9., 15., 17., fejezetek.  

 

2. Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába, 

Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2000... 

 

3. Anthony Giddens: Szociológa, Osiris kiadó, 

Budapest 2003. 

 

4. Horváth-Szabó Katalin (2001): Családszociológia; 

PPKE, Piliscsaba 

  

Fontos a jegyzetelés vagy a PP bemutatók követése 

az előadások és gyakorlatok mondanivalójából! 



AZ EGYETEMISTA TERHELTSÉGE, FELADATAI  

Heti 2 óra ( 1+1 óra) + önálló munka 

 

Feladatok:  

Felkészülés az előadásokra: 1 óra 

Előadás és tesztelések: 1 óra 

Önálló munka - konzultációk: 1 óra  

A szemeszterben (20-25 óra + önálló munka) 

Feladatok:  

Felkészülés  

(koncepcióvezetés, irodalom konzultáció): 15 óra 

Előadás és tesztelések:  kb.15 óra (kötelező) 

Gyakorlatok: kb. 15 óra (kötelező) 

Konzultációk: 10 óra 

Vizsgafelkészülés: kb. 30 óra 

 

Összes terheltség a tantárgyon: legtöbb 90 óra 



A hallgató feladatai a szóbeli vizsgára való 

jogosultságra:  

 

- a kötelező az előadások és gyakorlatok 

lehallgatása,  

- pozitív írásbeli tudásfelmérő (teszt)   

- szemináriumi munka (esszé),vagy  

PPT bemutató előadással.  



előadások és 

gyakorlatok 

lehallgatása 

Min 5 pont Max 10 pont Jelenlevőségi lista 

alapján 

írásbeli 

tudásfelmérő 

(teszt) 

Minimum 

30 pont 

Maximum 65 

pont 

 

kötelező 

szemináriumi 

munka (esszé) 

Minimum 

20 pont 

Maximum 25 

pont 

esszé vagy írott 

szemináriumi 

munka  +  

PP T - bemutató 

AZ EGYETEMISTA FELADATAINAK MÉRÉSE 



 1. Írásbeli tudásfelmérő: december 10-én 

 

2. A szemináriumi munka kb. 8-10 oldalas 

bemutató vagy (15 percben előadott PPT) 

előre egyeztetett témában október és 

november folyamán. 

 

3. A megajánlott pontok alapján a  

végső jegy a szóbeli vizsgán alakul ki.   



Pontozási rendszer, végső jegy:  

Számbeli osztályzat pontszám 

10 (tízes)  95 -100   

9 (kilences) 85 - 94 

8 (nyolcas) 75 - 84  

7 (hetes) 65 - 74 

6 (hatos) 55 - 64  

5 (ötös) 54 pontig nincs pozitív 

osztályzat 



Hallgatóimnak sok sikert, 

kitartó munkát és 

alkotókészséget kívánok a 

tanuláshoz! 


