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A KÉPZÉS CÉLJA
olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a
társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet,
egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás, stb.)
önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői,
kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő
elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel
rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával
tanulmányok alapképzési szakok.

vehető

figyelembe:

szociológia,

társadalmi

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg
2011. január 5-ig, de legkésőbb 2011. március 30-ig!
Történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia,
informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia,
alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és
menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési
szakok, jogász egységes, osztatlan szakos diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel
feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen
20 kredit a szociológia és társadalomtudományi ismeretkörökből.
A fentiektől eltérő diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a
jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

–
társadalomtudományi
alapismeretek:
szociológia,
pszichológia,
filozófia,
történelemtudomány, antropológia, politológia;
– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem,
jogtudomány;
– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek;
– szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi kutatás módszertan.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól
(továbbiakban: KÁB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KÁB eljárását a
TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát
a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott esetben a KÁB határozatában rendelkezik a hiányzó
kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KÁB
határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb 2011.
július 7-ig beküldeni.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát
csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.
B) A szóbeli felvételi vizsga
A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai
életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga
tárgyköreit a kar a honlapon közzéteszi.
C) Pontszámítás
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet
vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi
vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad;
vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont) megkettőzése és a
többletpontok (max. 10) összege ad;
vagy a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max.
10) összege ad;
KÉPZÉSI JELLEMZŐK
Képzés kezdete: 2011. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali tagozaton naponta,
levelező tagozaton: szemeszterenként 5 alkalom (csütörtökpéntek-szombat)
FŐBB TÁRGYAK
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
társadalomtudományos alapismeretek: 20-24 kredit szociológiaelmélet, szociológiatörténet,
társadalomelmélet, szociálpszichológia; értelmiségképző tárgyak,
általános ismeretek: 5-7 kredit episztemológia, filozófia, pszichoanalízis, identitásszociológia

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-24 kredit kutatásmódszertan, kvantitatív és
kvalitatív elemzési eljárások, diskurzuselemzés, szakszöveg elemzése és fordítása
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 40-50 kredit
a szociológia szakterületei: migráció, kisebbségszociológia, művészetszociológia,
tudásszociológia, oktatás, iskolarendszer, deviancia, szervezetek működése,csoportdinamika,
a társadalmi-nem (gender) problémák, vallásszociológia,kommunikáció- és médiaszociológia;
diplomamunka: 25 kredit.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama
legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, francia vagy német nyelvek
valamelyikéből és még egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelv.
SZAKIRÁNYOK
-

társadalmi nemek (gender) (csak nappali munkarendben)
településszociológia (csak nappali munkarendben)
általános szociológia* (nappali és levelező munkarendben)

*A szakirány indításának engedélyeztetése folyamatban van.
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
okleveles szociológus
TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG DOKTORI (PHD) PROGRAMOKBA
PTE-BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola
Web: http://www.nevtudphd.pte.hu
PTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola / Kommunikáció Program
Web: www.communicatio.hu
PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program
Web: www.idi.btk.pte.hu
PTE-TTK Földtudományok Doktori Iskola
Web: http://foldrajz.ttk.pte.hu
BCE Szociológia Doktori Iskola
Web: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=14062
ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola
Web: http://doktori.tatk.elte.hu/

ELÉRHETŐSÉGEK
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu / Felvételizőknek
Tanszéki honlap: http://szociologia.btk.pte.hu

