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1. A tudományágak tagozódása. A szociológia a társadalomtudományok körében. A 

szociológia tárgya és emberképe. A szociológia gyakorlati jelentősége. 

2. A tudományos szemlélet sajátosságai. Az objektivitás és az értéksemlegesség problémája. 

Értékelkötelezettség a társadalomtudományban.  

3. A francia szociológiatörténet előzményei. Franciaország a felvilágosodás után. Auguste 

Comte szociológiája.  

4. Émile Durkheim és a társadalmi tények. Az anómia és az öngyilkosság vizsgálata 

Durkheim munkásságában.  

5. Pierre Bourdieu és az egyenlőtlenségek reprodukciója. A társadalmi mező. A többrétegű 

tőkefogalom. 

6. A német szociológiatörténet. Karl Marx. Ferdinand Tönnies. Georg Simmel.  

7. Max Weber szociológiája.  

8. A modern kritikai szociológia születése: a frankfurti iskola. Jürgen Habermas 

cselekvéselmélete. 

9. Az angolszász szociológiatörténet. A klasszikus angol szociológia problémája. Herbert 

Spencer.  

10. Szociológia az Egyesült Államokban. William Graham Sumner. A pragmatizmus és John 

Dewey. A chicagói iskola.  

11. Talcott Parsons rendszerelmélete. Robert K. Merton szociológiája. 

12. Társadalmi struktúra és rétegződés általában. A modern társadalmak rétegződésével 

kapcsolatos elméletek marxi és weberi alapjai. A társadalmi szerkezet többdimenziós 

vizsgálatának kezdetei. 

13. A társadalmi egyenlőtlenségek funkcionalista értelmezése. Rétegződés és struktúra. 

Szegénység és egyenlőtlenség. Elitelméletek.  

14. Csoportok és szervezetek. A társulás formái. Elsődleges és másodlagos csoportok. 

Formális szervezetek.  

15. Az államszervezet szociológiai kérdései: a bürokrácia. A marxizmus és a bürokrácia. Max 

Weber bürokráciaelmélete. Merton bürokrácia-kritikája.  

16. Politikai szocializáció. Politika, kormányzat és az állam. Politikai pártok és szavazás a 

nyugati országokban. Szavazás és osztály-hovatartozás. Az államok jellemzői.  

17. A modern államok. A szuverenitás. Állampolgárság. Nacionalizmus. Állampolgári jogok.  

18. A deviáns viselkedés szociológiai megközelítése. A deviancia magyarázatai. A deviancia 

és a társadalmi rend. A deviáns viselkedés. 

19. Devianciaelméletek. Durkheim és az anómia, mint szabályozáshiány. Merton és az 

anómia, mint strukturális feszültség. Középszintű devianciaelméletek.  

20. Kultúra és társadalom. A kultúra fogalma. Kulturális sokszínűség. Kulturális identitás és 

etnocentrizmus.  

21. Kulturális univerzálék. A kultúra és a modern kor társadalmai. A harmadik világ 

társadalmai.  

22. Oktatás és szociológia. Az írni-olvasni tudás és az iskoláztatás fejlődése. Az iparosodott 

világ iskolarendszereinek összehasonlítása.  



23. A felsőoktatás. Az oktatás és a társadalmi egyenlőtlenségek. Az intelligencia és a 

társadalmi egyenlőtlenség.  

24. A munka és a gazdasági élet. A munkamegosztás. A taylorizmus és a fordizmus.  

25. A posztfordizmus. A részvénytársaságok és a tőkés társaságok hatalma. A 

szakszervezetek és a munkaügyi konfliktusok. A munkanélküliség.  

26. A társadalmi élet globalizálódása. A harmadik világ társadalmai. A világrendszer-elmélet. 

27. A transznacionális részvénytársaságok. Nem állami szereplők. Regionális integrációk. A 

globális környezetet fenyegető veszélyek.  
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