Társadalomismereti modulzáró vizsga tételei
1. A szociológia fogalma, tárgya, szemlélete, kialakulásának társadalomtörténeti
előzményei
2. A társadalmi rétegződés elméletei, kutatásmetodikája, és a rétegződés-vizsgálatok
eredményei Magyarországon.
3. Egyenlőtlenség, szegénység, a szegénypolitika változásai
4. A társadalom politikai rendszere és a civil társadalom szerepe a demokráciában
5. A társadalom gazdasági rendszere, a munkanélküliség jelensége
6. A társadalom településrendszere és településszerkezete, a város és falu funkcionális és
életmódbeli különbségei
7. Társadalmi mobilitás, a mobilitás társadalmi hatásai
8. Vándorlás (migráció), a belső- és nemzetközi vándorlás átmenetének elméletei
9. Népesség, népesedés, a demográfiához kapcsolódó főbb fogalmak és elméletek
10. A kultúra, az értékek és normák fogalma, szerepük a társadalmi együttélésben,
értékkutatások Magyarországon. A kultúra és a közösség összefüggései
11. Az életmód és életvitel fogalma, az életmódkutatások módszertana és eredményei
12. A deviancia fogalma és típusai, a normaszegést magyarázó szociológiai elméletek
13. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek. Kisebbségszociológia. Többség és
kisebbség fogalma, egymáshoz való viszonya. A kisebbség társadalmi helyzete
14. A család fogalma és értelmezési keretei. A modern család társadalomtörténete.
Családszociológiai elméletek. A családi szocializáció tartalma és mechanizmusai. A
nemi és házastársi szerepek tanulásának jellemzői. A párválasztás szociokulturális
összetevői
15. Szocializáció a vallási és politikai szervezetekben, és a média szocializáló hatása
16. A csoport, a szervezet és a társadalom kapcsolatrendszere, az iskola szervezeti
sajátossága
17. Az esélyteremtés és a társadalmi kohézió erősítésének iskolai alternatívái
18. Kiemelt demográfiai csoportok: idősek és fiatalok. Az ifjúsági korszakváltás jellemzői
Az ifjúság közérzete, társadalmi-gazdasági helyzete
19. A fiatalok kulturális fogyasztási szokásai és életmódja. A szubkultúra fogalma, ifjúsági
szubkultúrák keletkezése. A fesztiválok és a zene szerepe az ifjúság életében.
Marginalizáció és depriváció a fiatalok körében, deviáns ifjúsági szubkultúrák
20. Ifjúságpolitika, az ifjúságpolitika értelmezési lehetőségei. Ifjúságpolitika
Magyarországon
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