SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

SZOCIOLÓGIA

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A szociológia BA szak 6 féléves nappali alapképzési szak.
Aki az elméleti tudás megszerzése mellett, a terepmunkát is szereti, szeret az emberekkel foglalkozni, felfedezőként rácsodálkozni a társadalmi valóságra, annak jó választás
a SZEGEDI SZOCIOLÓGIA.
A Szegeden végzett szociológust kiképezzük:
• a társadalmi problémák feltárására és elemzésére, továbbá az egyenlőtlenségek
következményeinek csökkentését célzó programok előkészítésében és kidolgozásában
való részvételre;
• a hátrányos társadalmi helyzetek kezelését szolgáló komplex programok kidolgozására és megvalósítására;
• a társadalomról szóló információk gyűjtésére, feldolgozására, a társadalomtudományi
adatbázisok kezelésére és az elemzésükre szolgáló eszközök használatára, a korszerű
informatikai eljárások alapszintű alkalmazására, arra, hogy kezelni tudja a hagyományos és az elektronikus szakirodalmi forrásokat.
Milyen tárgyakat tanulhatsz nálunk?
• elméleti alapozó tárgyakat, mint például a szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet, a társadalmi tagozódás elméleti kérdései;
• szakszociológiákat, amelyek a társadalmi élet egy-egy területét mutatják be (például
oktatás, szociálpolitika, szegénység, etnicitás, deviáns viselkedések);
• bevezetés más társadalomtudományokba (például közgazdaságtan, politológia, vallástudomány)
• a kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás). Tanszékünk az országban egyedülállóként már
több, mint egy évtizede kutatja Szeged város társadalmát. E kutatás során diákjaink megismerik a kutatás minden fázisát, ami komoly előnyt nyújt számukra akkor,
ha kutatóként kívánnak elhelyezkedni a végzés után.
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK szociológia képzését a jelentkezés során.
Tegyél emelt szintű érettségit a következő tárgyak egyikéből: magyar nyelv és irodalom,
matematika, társadalomismeret, történelem, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz,.
orosz vagy spanyol).
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Azért, mert a nálunk szerzett diplomával:
• választhatod a tudományos pályát is, a mesterszak után doktori képzésben is
részt vehetsz.
• elhelyezkedhetsz közvéleménykutatóként is, illetve bárhol, ahol adatelemzési
tudás szükséges.
• a szociológia szakot végzett szakemberek eredményesen foglalkoztathatók a fejlesztési projektek irányításában, menedzselésében, konkrét megvalósításában,
hatékonyan vehetnek részt a projektek monitorozásában, értékelésében, valamint
a minőségbiztosításban.
• A szociológusi szakértelem másik nagy terepe a társadalom- és szociálpolitikai
tevékenység szakmai megalapozásához nyújtott hozzájárulás.
• Persze lehetsz akár híres ember is! Tudtad, hogy szociológusi végzettséggel is rendelkezett Ronald Reagan volt amerikai elnök, Michelle Obama, a jelenlegi elnök
neje, Saul Bellow amerikai író, Robin Williams, a színész és Martin Luther King
tiszteletes is – többek között?
Van az alapszaknál tovább is?
Természetesen!
• Az alapszakos diploma birtokában mesterszakra is jelentkezhetsz, ahol elméleti
és kutatói tudásodat még tovább mélyítjük. Szakosodni lehet közvéleménykutató,
illetve településszociológia specializációra.
Diákjaink tipikusan állami finanszírozásban, azaz tandíjmentesen tanulnak nálunk!
Szeretettel várunk, Belőled is lehet szociológus!
Részletes információk:
SZTE BTK Szociológia Tanszék
http://www2.arts.u-szeged.hu/socio/
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/szociologia
Tel.:(62) 544-254
Már érdeklődőként is jelentkezhetsz facebook csoportunkba!
https://www.facebook.com/groups/112916918774442/
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