I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről)
(1.) Tantárgy neve: Szakszociológia III. (Kisebbségszociológia)

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12 : (40%-60%)
A tanóra1 típusa: szem. és óraszáma: 2 óra/hét az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): A számonkérés módja (koll./gyj. / egyéb3): gyj.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): témakidolgozások,
órai referátumok
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak)
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A kisebbség fogalma és a kisebbségekkel szembeni előítéletesség kialakulása.
Kategorizáció és sztereotípiák. A legnagyobb magyarországi kisebbség, a cigányság
helyzete, iskolázottság, foglalkoztatottság, életviszonyaik. A vallási és a faji
antiszemitizmus fogalma, a zsidók Magyarországon. A német, a szlovák és a román
kisebbség a Kárpát-medencében. Kialakulásuk, létszámarányaik, kultúrájuk. Határon túli
magyarok kisebbségben: a felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyarok
társadalomtörténete és helyzete. Asszimiláció és/vagy integráció. Az erőszakos
asszimiláció formái. Autonómiatörekvések. A migráció fogalma és főbb tendenciái.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Albert József – Leveleki Magdolna: Falusi romák egy ipari város vonzáskörzetében. Esély,
1998/5. szám
Allport, G. W.: Az előítélet. Gondolat, Budapest, 1977. 249-321.
Ács Zoltán (szerk.): Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Auktor Könyvkiadó, 1994.

Cigányok Magyarországon. MTA Budapest, 1999.
Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-medencében. Népesedésünk évszázadai 896-2000. Kairosz
Kiadó, Bp. 2001.

Schlett István: Kisebbségnézőben. Beszélgetések és dokumentumok. Kossuth Kiadó,
Budapest, 1993.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
pl.:

a) tudása
- Ismeri és értelmezi a kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez
Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.
2
pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3
pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló
4
pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése
1

kapcsolódóan a kisebbségi egyéni és közösségi jogokat.
- Ismeri a Kárpát-medencében kisebbségben élő népek helyzetét, társadalomtörténetét.
b) képességei
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal
alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől.
c) attitűdje
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a
szakma értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett.
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai
értékközösség mellett.
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai
keretek közötti felelős cselekvésre.
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz
és közösségekhez.
d) autonómiája és felelőssége
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a
szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal
végzi és képviseli.
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért.
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért,
titoktartási kötelezettségét megtartja.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
dr. habil. Leveleki Magdolna Ph.D. tanszékvezető főiskolai tanár
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
dr. habil. Leveleki Magdolna Ph.D. tanszékvezető főiskolai tanár

