
Tantárgy neve: Társadalomnéprajz 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 

A félév anyaga kapcsolódik a társadalomnéprajz előadás témáihoz. A hallgatók több tételből álló 

olvasmányjegyzékből kiválasztott tanulmányokat ismertetnek a félév során. A tanulmányok elemző 

bemutatása módot ad az előadáson elhangzott témakörök mélyebb értelmezésére, megbeszélésére. 

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

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

1. Bakó Boglárka: Zsuzska a rossz. Cigány női normák egy erdélyi kisközösségben. In Határtalan nők. 

Kizártak és befogadottak a női társadalomban (szerk.: Bakó Boglárka– Tóth Eszter Zsófia) Nyitott 

Könyvműhely Budapest, 2008. 129-150. 

2. Jávor Kata: A család, a szerepek és az identitás alakulása falun. in (szerk.: Váriné Szilágyi Ibolya – 

Niedermüller Péter) Az identitás kettős tükörben. Budapest. 1989. 141-173. 

3. Beluszky Tamás: Értékek, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között. Korall 2000. 

137–154. 

4. Füredi Zoltán: Busójárás az élő rítus. Rítus és ünnep az ezredfordulón (szerk.: Pócs Éva) 

L’Harmattan 2004. 315- 357. 

5. Nagy Károly Zsolt: Ösvény a dzsungelben. Replika 90-91. 2015/1-2. 39–56 

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

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Részleteiben átlátja a néprajztudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű 

összefüggéseit. 

- Ismeri a néprajzi tudás mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges 

megfelelő információkat és kutatási módszereket. 

b) képességei 

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

birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget. 

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

c) attitűdjei 

- Felhasználja néprajzi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére. 

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

d) autonómiája és felelőssége 

- Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit 

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

tudományterületén. 

 



Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kavecsánszki Máté PhD, egyetemi 

adjunktus 

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



 


