
Az ismeretkör: Vallás és társadalom 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) Társadalomtörténeti és szociológiai alapismeretek 2) Vallás- és 

egyházszociológia 3) Vallás- és egyházpolitika 4) Egyházszociológiai 

kutatószeminárium 
 

Tantárgy neve: Társadalomtörténeti és szociológiai alapismeretek (T223) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50-50 (kredit%) 

A tanóra típusa: szem., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja: gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A középiskolai történelemtanítás eseménytörténeti értelemben elégséges a theológiai tanulmányok 

megalapozásához (ahol nem, pl a reformáció története, zsidóságtörténet, vagy a Holokasuzt története) 

azt a kurzusok pótolják. A modern magyar történelemre vonatkozó eseménytörténeti ismeretek 

szemléletformáló újragondolása mellett a társadalomtörténettel kapcsolatban nagyobb mennyiségű 

ismeretadásra illetve feldolgozásra is sor kerül – lényegében a társadalomtörténeti kézikönyvek közös 

feldolgozása segítségével. A kurzus második felében a szocializmuskori társadalomtörténet 

folytatásaként napjainkra vonatkozó társadalmi ismereteket dolgoz fel a kurzus, s ezen, mint 

példaanyagon végzi el a bevezetést a szociológiai módszereibe. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 

2001. 

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., 2001.  

Giddens: Szociológia, Bp, 2008 

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó, 2006 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

A modern történelemről szerzett középiskolai jellegű tudása szemléleti értelemben kritikai tudássá alakul 

át. Társadalomtörténeti tudása különösen egyes rétegekkel kapcsolatos ismeretei elmélyülnek. Egy 

középiskolában nem tanult tudományág a szociológiai alapjaiba bevezetést nyer. 

Képesség: 

Történettudományi szakszöveg értelmezésének képessége nő. Szociológiai szakszöveg értelemzésének 

képessége megjelenik. Történeti források (elsősorban újságcikkek) elemzésének képessége nő. 

Attitűd: 
Igénye van az önismeretre és az önreflexióra. Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni a 

határait. Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. Teológiai meggyőződése során igényt tart mások – 

https://bookline.hu/szerzo/andorka-rudolf/30714


kritikus – reflexiójára, érett meggyőződését pedig kész széles kör előtt is képviselni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Nagy Péter Tibor 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 



 


