
SZAKDOLGOZATI TÉMAJEGYZÉK 
 

Vallástudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék 
 

név    téma 

Báder Iván 1. A cigány szokások és hagyományok ápolása a mai cigány fiatalok körében 

 2.   Az  integráltan  és  szegregáltan  oktatott  cigány  tanulók  iskolai  sikereinek 

 összehasonlítása 

 3.  A cigány értelmiség szerepe a mai Magyarországon 

 4.   Kormányzati  és  civil  kezdeményezések  a  cigányság  társadalmi  integrációjának 

 elősegítése céljából, a rendszerváltás óta 

 5.   Mintaértékű  óvodai  program  (vagy  programok)  bemutatása,  a  cigány  gyerekek 
 hatékony nevelése érdekében 

 6.  Szabadon választott téma 

Dr. Baksa 
Brigitta  Szabadon választott téma 

Dr. Csürkéné dr. 1. Családsegítés, családvédelem 

Mándi Nikoletta 2. Családterápia, családkonzultáció 

 3.  Családi narratívák, családi mítoszok, a család reprezentációi 

 4.  A szociálpolitika aktuális kérdései 

 5.  Gyermekjólét, gyermekvédelem 

 6.  A szenvedélybetegség kezelési modalitásai (főként a rehabilitáció) 

 7.  A szociális munka elmélete és gyakorlata 

 8.  A szakmai identitás kérdései 

 9.  Narratív kutatások a fenti tematikákban 

 10. A mediáció elmélete és gyakorlata 

 11. A burnout jelensége a segítő hivatásban 

 12. Szabadon választott témák, megbeszélés alapján 

Dr. Falus Orsolya 1.  Szabadon választott témakör a jótékonyság jogának történetéből 

 2. Szabadon választott témakör a civil szervezetek (főként: egyesületek és 

    alapítványok) jogi szabályozása és működése köréből 

 3. Szabadon választott témakör a betegápoló keresztes lovagrendek kialakulása, jogi 
    szabályozása, működése köréből 

 4. Szabadon választott témakör az keresztény és iszlám jog összehasonlítása 
    tárgyában 

 5.  Szabadon választott témakör az alapvető emberi jogok köréből 
   

Dr. Elekes 
Györgyi  

   
1. teIntegráció, szegregáció 

2. 2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek köznevelési ellátása és pedagógiája 

3. 3. Inkluzív nevelés 

4. 4. Pedagógiai kommunikáció 

5. 5. Roma gyermekek/tanulók integrációja 

6. 6. Oktatáspolitika 

7. 7. Média és kommunikáció 

Fehér Ágota 1. Érzelmi fejlődés, ráhangolódás, érzelmi intelligencia 

 2.  Empátia és altruizmus az emberi kapcsolatokban 

 3.  Korai kötődés, anya-gyermek kapcsolat szerepe a személyiségfejlődésben 

 4.  Befogadó szülők szerepe a gyermekvédelemben 

 5.  Tehetségazonosítás és a kibontakozás segítése – 

 a tehetséggondozás kérdései 

 6.  Gyermekek gondolat- és érzésvilágának tükröződése rajzaikban 

 7.   Beilleszkedési  nehézségek  a  gyermekcsoportokban  –  „más”  gyermekek  a 

 közösségekben 

 8. Iskolai zaklatás mintázódása- zaklatók és áldozatok érzelmeik tükrében 

 9.  Szorongás és lehetséges háttértényezői 

 10. Stressz és megküzdés, a hit segítő szerepe a megküzdés folyamatában 



 11. Szabadon választott téma 

Dr. Karácsony- 1. Hagyományok/helyi hagyományok szerepe az óvodai nevelésben/az általános iskola 

Molnár Erika alsó tagozatán/az egyházi közoktatási intézményekben 

 2.  Hagyományok/helyi  hagyományok  a  tanórán  kívüli  nevelésben,  pl.  honismereti 

 szakkör, hagyományőrző csoport, néptánc csoport, hittan óra, tábor, erdei iskola 

 3.  Hagyományőrzés  az  óvodában/ az  általános  iskola  alsó  tagozatán/a  művészeti 

 iskolában 

 4.  Népszokások/jeles  napi,  ünnepi  szokások/emberi  élet  fordulói  az  oktató-, 
 nevelőmunkában 

 5. Népi játékok az oktató-, nevelőmunkában 

 6. Néphagyományok felhasználása az oktató-, nevelőmunkában 

 7. Egy ünnepkör köszöntő és színjátékszerű szokásai 

 8.  Tematikus  feldolgozás  pl.  a  vásár,  szüret  témájának  feldolgozása  néprajzi  és 
 pedagógiai szempontok figyelembevételével 

 9.  Néprajzi  gyűjtőmunka  –egy  település  kalendáriumi  szokásai/az  emberi  élet 

 fordulói /népi játékok 

 10. Néprajzi gyűjtőmunka- változásvizsgálat (pl. a kalendáriumi szokások/ az emberi 
 élet fordulói a változások tükrében) 

 11. Néprajzi gyűjtőmunka –egy település  hagyományai, népszokásai 
 12. Néprajzi gyűjtőmunka- változásvizsgálat – pl. a kalendáriumi szokások/ az emberi 
 élet fordulói a változások tükrében 

 13. Egyházi ünnepek-kalendáriumi szokások-értékorientált nevelés 

 14. Hon- és népismeret-NAT 

 15. Szabadon választott téma 

Dr. Sánta János  Egyeztetett téma KLM szakon 

Dr. Udvarvölgyi 1. Egyetemes és magyar művelődéstörténet 

Zsolt 2. Vallástörténet (Ábrahámi vallások) 

 3. Keleti kultúrák és vallások 

 4. Szociológia 

 5. Társadalomismeret 

 6. Mai magyar társadalom 

 7. Migráció, menekültek 

 8. A csecsemő – és kisgyermeknevelés szociálpolitikai, jogi és etikai vetületei 

 9. Magyarország története a XX. században 

 10. A szociális gondoskodás, szociális munka története 

 11.  Az egyház szociális tanítása 

 12.  Egyéb témák, előzetes megbeszélés alapján 
 


