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SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
Érvényes: 2020/2021/1 félévben kezdők számára
Általános adatok:
Szakfelelős: Dr. Nagy Beáta, egyetemi tanár
Képzés helyszíne: Budapest
Munkarend: nappali
Képzés nyelve: magyar
Duális képzésben indul-e: igen
Specializációk:
1. Specializáció neve: Global Social Studies
Nincsen külön felelőse.
Képzési és kimeneti követelmények
1. A mesterképzési szak megnevezése: szociológia (Sociology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:
− végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
− szakképzettség: okleveles szociológus
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociológia, a társadalmi
tanulmányok alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
− a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
− a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
− a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi
területi besorolása: 312/0314
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a
társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet,
egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy
csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési,
feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatásmódszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel
rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A szociológus
a) tudása
− Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket.
− Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről,
érti a szociológiában meghatározó folyamatokat.
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− Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív
módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési
tendenciáit.
− Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit,
lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.
− Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a szociológiai
gondolkodás meghatározó tendenciáit.
− Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatal
mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és érdekütköztetési
fórumokat.
− Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát.
− Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a
szociológia magas szintű műveléséhez.
b) képességei
− Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében.
− Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és
hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére.
− Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos
tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások figyelemmel
kísérésére.
− Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő
alkalmazására.
− A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a
szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra és következtetésekre
épülő szociológiai elemzéseket készíteni.
− Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai kompetenciájába
tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához szükséges kooperációra
munkatársaival és más partnerekkel.
− Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére, érvelni
tud azok fontossága mellett.
− Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és végrehajtási
feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre.
− Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek
rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosság előtt történő
szakszerű bemutatásában.
c) attitűdje
− Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmai elképzeléseit.
− Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni igyekvő
tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket.
− Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális és lokális problémák megoldására irányuló szakmai
törekvések mellett.
− Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus a szakmai újításokkal szemben.
− Elkötelezetten támogat minden olyan törekvést, amely a társadalmi esélyegyenlőség javítását
szolgálja.
− Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai együttműködések iránt.
− Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra.
− A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik, és nyitott a
különböző megközelítési és értelmezési módokra.
− A tudományos korrektség elve alapján jár el, kerülve minden hátrányos megkülönböztetést.
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d) autonómiája és felelőssége
− Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében és
irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
− Felelősségteljesen támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának alakulását.
− Elkötelezetten képviseli a szakmai érdekeket.
− Törekszik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában részt venni.
− Önállóan vesz részt szervezeti rendszerek fejlesztésében.
− Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai szabályainak
betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért.
− Tiszteletben tartja munkatársai és tanítványai jogait.
− Fokozott felelősséggel tartozik a kutatási alanyok biztonsága, anonimitása és személyes adataik
védelme iránt.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
− klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;
− kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 1050 kredit;
− differenciált szakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy,
környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.
9.1.2. A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték
legfeljebb 30 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy - angol, francia vagy német nyelvből szerzett - államilag elismert
legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag
elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 2-6 kredit.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges
minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns
társadalomtudományi területről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
10. Szigorlatok
Nincsenek szigorlatok.
11. A végbizonyítvány kiállítás követelményei
− A maximális képzési idő (8 félév) alatt a szükséges kreditpontok (120 kredit) teljesítése. Az előírt
kreditmennyiség minimum 2/3-át az anyaegyetemen kell teljesíteni.
− Az operatív tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.
− Mesterképzési szakokon a nem teljes kreditérték beszámításával felvett hallgatók számára a
kreditelismerési határozatban előírt kreditek teljesítése a 120 krediten felül.
12. Szakdolgozattal szemben támasztott követelmények
A diplomamunkában egy releváns kutatási probléma önálló kidolgozását követeljük meg: a hallgatónak
konkrét kutatási kérdést, illetve hipotézist (vagy hipotéziseket) kell megfogalmaznia, majd ezeket
szakszerű és módszeres vizsgálattal ellenőriznie. A szakdolgozat érdemi része minimum 120 ezer
karakter. A szakdolgozat tartalmai és formai követelményeit részletesen lásd. az intézet honlapján.
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13. Záróvizsgára bocsátás feltételei
A hallgató akkor bocsátható záróvizsgára, ha
− a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte
− szakdolgozatát benyújtotta, és azt két bíráló elfogadta,
− Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tett.
14. Záróvizsga részei
A záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka megvédéséből és a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli
vizsgából áll.
15. Záróvizsga eredményének megállapítása
− A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálók által a szakdolgozatra/diplomamunkára adott
érdemjegyek, a szóbeli védésre kapott érdemjegy, valamint a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli
vizsgára kapott érdemjegy (ez utóbbi kétszeres súllyal kerül beszámításra) számtani átlaga.
− Amennyiben a záróvizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen.
− A záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga-időszakban a
hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül,
bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető. A
végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a záróvizsga letételéhez dékáni
engedély szükséges, azonban a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után
záróvizsga nem tehető.
16. Oklevél minősítés összetevői, kiszámítás módja
Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik:
− a szakmai törzsmodul jegyek kreditekkel súlyozott átlaga,
− a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.
Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik:
− kiváló, ha az átlag
4,81-5,00
− jeles, ha az átlag
4,51-4,80
− jó, ha az átlag
3,51-4,50
− közepes, ha az átlag
2,51-3,50
− elégséges, ha az átlag
2,50-2,00.
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Credit

18
18

18
18

21
21

27
27

84
84

Subject
responsible

Academic Writing and Presentation 1

C

0

4

6

pg

fall

6

Ryder Andrew
Richard

7SO30NHKI5M

Statistical Methods for Comparative
Research

C

2

2

6

ex

fall

6

Bartus Tamás

7SO30NHKI6M

Theories of Global Social Change

C

2

2

6

ex

fall

6

Melegh Attila

7SO30NHKI7M

Approaches to Technology and Society

C

2

2

6

ex

spring

6

Vicsek Lilla Mária

7SO30NCKP1M

Computer-assisted Qualitative Methods

C

2

2

6

ex

spring

6

Vicsek Lilla Mária

7SO30NHKI8M

Multilevel and Longitudinal Data Analysis

C

2

2

6

pg

spring

6

Bartus Tamás

7SO30NCKP2M

Designing Social Research

C

2

0

3

ex

fall

3

Moksony Ferenc

7SO30NHKI9M

Evaluating Social Interventions

C

2

2

6

ex

fall

6

Moksony Ferenc

7SO30NCKP4M

Social Network Analysis

C

0

4

6

pg

fall

6

Szántó Zoltán
Oszkár

7SO30NCKP7M

Thesis Writing I.

C

0

2

6

pg

fall

6

7SO30NCKP8M

Internship

C

0

4

6

pg

spring

7SO30NHKJ1M

Participatory Research Methods

C

2

2

6

ex

spring

7SO30NCKP9M

Thesis Writing II. (Thesis Work)

C

0

2

15

pg

spring

Specialization
Global Social Studies Specialization

6

Nagy Beáta

6

Ryder Andrew
Richard

15
6
6

12
12

6
6

0
0

Global Markets and National Development

C

2

2

6

ex

fall

7SO30NHKJ3M

Global Data on Economic Development,
Population and Migration 1

C

2

2

6

ex

spring

6

Melegh Attila

7SO30NHKJ4M

National Identities in Global Contexts

C

2

2

6

ex

spring

6

Göncz Borbála

C

2

2

6

ex

fall

7SO30NHKJ2M

6

Foreign language

E

Elective courses
In a separate table

E

0

pg

fall,
spring
fall,
spring

Ricz Judit

6
6

0

3

Nagy Beáta
3

0

5

3

3

Institute of International, Political and
Regional Studies
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology

12
Dobos Ágota

6

Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology
Institute of Communication and
Sociology

24
24

7VG32NBKB9M

Gender and Work in Comparative
Perspective
Elective courses

Institute
Code

7SO30NCKO9M

Equivalent
subject

Remarks

4

Spring semester

2

Requirement

3

Fall semester

1

2021/22
Academic year

Spring semester

Core courses
Core courses

2020/21
Academic year

Fall semester

Evaluation

Credits

Seminar

Subject Name

Lecture

Subject Code

Type

Number of hours per
week hours

Fall or Spring Semester

Sociology master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students

Centre of Foreign Language
Education and Research

Name

Code

Name
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3

pg

fall

IOK0004NABB

Hungarian Language SHI II.*

CR

0

4

3

ex

spring

Total credits

Credits

3

4

Requirement
Credit

0

0

0

0

0

3

3

3

3

30

30

6

Subject
responsible

Dobos Ágota
30

30

Institute
Code

Dobos Ágota

120

Equivalent
subject

Remarks

4

2

Spring semester

Fall or Spring Semester

0

Criterion subjects
IOK0001NABB

1

2021/22
Academic year

Fall semester

Evaluation

CR

Subject Name

Type

Subject Code

2020/21
Academic year

Spring semester

Seminar

Hungarian Language SHI I.*

Number of hours per
week hours

Fall semester

Lecture

Sociology master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students

Centre of Foreign Language
Education and Research
Centre of Foreign Language
Education and Research

Name

Code

Name
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Remarks:
Type: C-compulsory courses, CE-core elective courses, E-elective (optional) courses
Methods of assessment: ex-exam (exam at the end of the semester, but other forms of assessment are possible during the semester), pggrade based on the practical assignments given during the course of the semester, ce- Comprehensive examination,
Criterion subjects:
* Hungarian Language is a compulsory subject for the students participating in the Stipendium Hungaricum scholarship program in the first
two semesters.
Courses are recommended to be taken according to the prescribed time schedule of the study programme (“sample”). You can
plan your own individual programme in respect of the following conditions:
1. the prerequisite system of their study-programme must be taken into consideration when registering for courses.
2. the availability of courses in the semester (most courses are offered either in the fall or in the spring semesters only)
3. completing an average of 30 credits per semester, as a general rule.
1 Some

requirements to be completed during the intensive week.

Recommendations as to what courses to attend:
•
The required schedule is shown in the NEPTUN curruculum. The semester is valid (active) if at least one subject is registered.
•
All mandatory courses must be completed, and altogether 120 credits are necessary to receive the MA degree.
•
Besides the mandatory courses the student can sign up for elective subjects (including foreign language courses). A total of 30 credits
are recommended per semester.
•
Students should pay a special fee if they complete more than 132 credits' worth of courses (above 10% beyond 120 credit points).
•
Students who study state-financed should pay a special fee for enrolled but unfulfilled credits (courses not completed) after the
examination period (upon the end of the semester.
Information about Graduation
Pre-degree Certificate (Absolutorium) Requirements:
•
120 credits
•
fulfillment of the curriculum requirements within the maximum time allowed (the number of active and passive semesters may not
exceed 8 semesters).
Final Examination Requirements:
•
pre-degree certificate
•
accepted thesis work
The final examination comprises the defence of the thesis work, and oral exams in required subjects.
The mark of the final exam is the mean of:
•
the grades given by the opponents for the thesis work
•
the grade for the thesis defence (1x)
•
the grade for the oral exams in the required subjects (with a weight of 2)
MA Degree Requirements:
•
successful final examination
The mark of the final exam is the mathematical average of
•
credits-weighted average of the grades in the core subjects (1x)
•
the grade of the final examination (2x)
Professional Core Subjects to be Counted in the Degree Qualification:
Statistical Methods for Comparative Research
Theories of Global Social Change
Approaches to Technology and Society
Computer-assisted Qualitative Methods
Multilevel and Longitudinal Data Analysis
Global Data on Economic Development, Population and Migration
National Identities in Global Contexts
Gender and Work in Comparative Perspective
Details can be found in the Study and Exam Regulation.
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