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A tantárgy oktatásának célja:  
A szociálpszichológia alapfogalmainak és összefüggéseinek megismerése valamint a tudományterület 
szemléletének elsajátítása. A félév első felében az egyénre valamint az személyek közti kommunikációra és 
interakcióra esik a hangsúly, míg a második felében olyan szociálpszichológiai fogalmakkal ismerkedünk meg 
mint a vélemény, a nézet, az érték és az attitűd, valamint kitérünk a manipuláció és a propaganda kérdéskörére is. 
A félév végén a digitalizált valóságra fókuszálunk, a hallgatók megismerik, hogy a virtualitás miként alakítja át az 
egyén identitását, hozza létre a virtuális énjét és hogyan befolyásolja a személyközi kommunikációt. 
 
Fejlesztendő kompetenciaterületek:  
A tantárgy során a hallgató megismeri azokat a szociálpszichológiában használatos fogalmakat, amelyek 
elősegítik, hogy egészében és strukturáltan lássa a társadalmi folyamatokat, benne az oktatás szereplőinek világát. 
A hallgató képessé válhat így az eltérő attitűdök, nézetek felismerésére, objektívebb vizsgálatára, a 
véleményformáló eszközök (média) hatásának kiszűrésére, a virtuális térben zajló kommunikáció reflexív 
befogadására. 
 
Kötelező irodalom: 
CSEPELI György (2014): Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth Kiadó  
 
Ajánlott irodalom: 
BERGER, Peter L.– LUCKMANN, Thomas (1998): A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. 
(Fordította: Tomka Miklós). Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó 
CSEPELI György (2013): A hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth Kiadó  
CSEPELI György (2020): Ember 2.0. Budapest: Kossuth Kiadó  
NIETZSCHE, Friedrich (1997 [1882]): A vidám tudomány (Fordította: Romhányi Török Gábor). Budapest: 
Holnap Kiadó 
 
 
Kurzustematika:  

1. A szociálpszichológia területe, az én és a másik  
2. Kommunikáció, interakció és a személyközi viszony 
3. Csoportok: kiscsoport, társadalmi nagycsoport 
4. Vélemény, nézet, attitűd, értékek 
5. Manipuláció, propaganda, sztereotípia 
6. A virtuális tér szociálpszichológiája 

 
 
Követelmények, értékelés:  
A kollokviumon a hallgatónak számot kell adnia a szociálpszichológia alapjainak, fogalmainak ismeretéről (az 
órán elhangzottakra és a kötelező irodalomra támaszkodva). 
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