
Tantárgy neve: Etnicitás olvasó szeminárium Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e30%-gy70% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

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

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

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

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

Az etnicitás olvasószeminárium célja elméleti és gyakorlati felkészítés az etnicitáshoz kapcsolódó 

különböző témakörökben végzett empirikus adatgyűjtésre, az etnográfiai terepmunkára. A gyakorlati 

órákon a hallgatók az etnicitáskutatás alapvető fogalmaival és elméleteivel ismerkednek meg, miközben 

maguk is csoportos minikutatást végeznek a szakterületen belül szabadon választott témában. Tárgyalt 

kérdések: alapfogalmak (pl. nemzet és annak típusai, etnikum, etnonima, etnicitás, kisebbség, többség, 

identitás), elméleti megközelítések az etnicitáskutatásban (pl. objektív és szubjektív etnicitás, 

primordializmus és instrumentalizmus), kisebbségek és médiareprezentáció, migráció és etnikai identitás, 

mindennapi nacionalizmus (különösen popkultúra). A szeminárium végére a hallgatók jártasságot 

szereznek az etnicitás alapfogalmaiban és különböző megközelítéseiben, továbbá képesek azokat kritikai 

alapon értelmezni az etnicitáskutatás legfontosabb vitáinak ismeretében.  

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

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

1. Barth, Frederik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio 1996/1. 3–25. 

2. Horváth István: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Kolozsvár: Kolozsvári 

Egyetemi Kiadó. 2006. ISBN 9789736104442  

3. Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: Gondolat – MTA 

Kisebbségkutató Intézet. 2010. ISBN 9789636932831 

4. Feischmidt Margit et al (szerk.): Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. 

Budapest: L’Harmattan – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 249–289. 2014. ISBN 

9789632367866  

5. Keményfi Róbert: Az „etnicitás” fogalma és helye az etnikai térszerkezeti kutatásokban. Kisebbségkutatás 

11: 2, 376–384. 2002. 

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

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívülikultúrákról; ismeri 

a néprajztudomány alapvető ágainak, területeinek legfontosabb alapismereteit és összefüggéseit. 

- Érti és átlátja a néprajzi tudományos szövegek és kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés 

változó kontextusait. 

- Ismeri a kulturális jelenségekről szerzett tudás - eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában történő - 

gyakorlati alkalmazását. 

- Ismeri a néprajzi tudás mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő 

információkat és kutatási módszereket. 

- Alaposan és átfogóan ismeri a néprajztudomány jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, 

népszerűsítő műfajait, kontextusát. 

- A néprajztudomány legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik. 



b) képességei 

- A néprajztudomány szakterületén képes a kulturális jelenségek történeti elemzésére, az egymásra épülő 

világképek megformálódásának kritikai értelmezésére. 

- Képes a néprajztudomány, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos 

munka kritikus értékelésére. 

- Képes a néprajztudomány mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és 

gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra. 

- Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, képzési területe belső törvényszerűségei megértésének 

elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására. 

- Különböző szövegtípusokat és kulturális jelenségeket több szempont mérlegelésével, releváns értelmezési 

keret kidolgozásával vizsgál. 

- A néprajzi információkat kritikusan elemzi, önállóan kidolgozott szempontok szerint dolgozza fel, új 

összefüggésekre mutat rá. 

- Önállóan választja meg és tudatosan alkalmazza a néprajztudomány szakmai problémáinak, szakmai 

kérdéseknek, szövegcsoportoknak, adatoknak megfelelő humántudományi módszereket. 

- A néprajztudomány területén szerzett speciális jártassága és elmélyült műveltsége birtokában képes fogalmi 

és absztrakt gondolkodásra, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására. 

- Képes az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, a tanulóközösségek működésének, 

valamint ezek egymással való kapcsolatának elemzésére, a lehetőségek előrejelzésére, ismeri az ezekhez 

szükséges főbb tudományos eredményeket és releváns gyakorlatokat. 

- Képes a szakma tanulásához szükséges alaptudások, képességek, attitűdök hiányának elemző, kritikus, 

szükség esetén önkritikus feltárására, képes korrekciós terveit adatokkal alátámasztva elkészíteni, ebben 

másokat is segíteni. 

- Képes saját gondolatainak és szakmai témáknak szóban és írásban történő árnyalt kifejtésére, birtokolja a 

szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget. 

- Képes az egyes médiumok, funkciók, platformok új típusú, kollaboratív használatára, kreatív alkalmazására. 

Előnyben részesíti az e-szolgáltatások használatát. 

- Képes projektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban tevékenyen részt venni. 

- Képes irányítási feladatok ellátására. 

- Szakterületén szükséges innovációkhoz képes tudományos érveket hozni, azokat alátámasztani. 

- Összehasonlítja és értékeli az adott időben rendelkezésre álló infokommunikációs eszközöket, hálózatokat, 

funkciókat, képes a szakterületi feladatokhoz leginkább megfelelő megoldások kiválasztására. 

- Képes a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és 

elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint, magas szinten 

bemutatni. 

c) attitűdje 

- Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a kulturális jelenségek történeti és társadalmi 

meghatározottságát. 

- Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi 

sokszínűség fontosságát. 

- Motivációval, elkötelezettséggel és minőségtudattal rendelkezik a néprajztudománnyal kapcsolatban. 

- Felhasználja néprajzi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére. 

- Nyitott a néprajztudomány kérdéseinek interdiszciplináris megközelítéseire. 

- Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg. 

- Szem előtt tartja a néprajztudományon belüli résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit. 

- Kritikusan elemzi a magyar és európai identitás konstrukcióit. 

- Kritikus tudatosság jellemzi a néprajztudományhoz kapcsolódó kérdésekben. 

- Projektmenedzsment tudását és képességeit folyamatosan fejleszti, kezdeményezéseiben, döntéseiben a 

siker közös értekét tartja szem előtt. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára. 

- Felelős európaiként képviseli szakmai, szellemi identitását. 

- Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt. 

- Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért. 

- Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit. 

- Véleményét a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően, akár idegen nyelven is megfogalmazza, 

szakmai fórumokon megvédi. 

- Felelősséget érez az egyéni, társas, szervezeti és rendszer-tanulásért, érti ezek jelentőségét. 

- Kritikai nézőpontot, új látásmódot, megoldásokat, módszertanokat alkalmaz néprajzi szakterületén, 

tudományterületén. 



 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Pozsony Ferenc DSc, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 



 


