
Az ismeretkör: Etika  

Kredittartománya 7 kredit  

Tantárgyai: 1) Bevezetés az etikába 2. Vallásszociológia 

 Tantárgy neve: Vallásszociológia    SZP MA 

NEPTUNKÓD: SZPNMA009, SZPLMA009 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 % elmélet  

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat.  

Óraszáma: nappali tagozaton 30 óra előadás, levelező tagozaton 10 óra előadás.  

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

A számonkérés módja: kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: zárthelyi dolgozat  

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A vallásszociológia tárgy oktatásának célja a vallás társadalmi szerepének szociológiai értelmezése, a vallások 

megjelenési formáinak és a vallási gondolkodás jellegzetességeinek bemutatása, valamint az ezzel kapcsolatos 

fogalmak, elméletek és ismeretek elsajátítatása. A vallásszociológiai ismeretek segítik a szociálpedagógust a 

társadalmi értékrend, közösségépítés és etika kérdésköreinek jobb megértésében,  

Különös hangsúlyt fektetünk a történeti, illetve széles társadalmi körben elfogadott egyházak és vallási közösségek 

szociológiai vizsgálataira, ugyanakkor nem feledkezik meg a tantárgy a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok 

körében népszerű vallási jellegű mozgalmak értelmezéséről sem.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal  

 Bögre Zsuzsa – Kamarás István OJD szerk.: Vallásszociológia. Luther Kiadó, Budapest, 2013.  ISBN 978-

963-380-030-0 

 Weber, Max: Vallásszociológia. Helikon, Budapest, 2005. ISBN: 963 208 944 8 

 Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, Budapest, 2002. ISBN: 9639457 

 Tomka Miklós: Vallásszociológia. Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 

 Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. Budapest, ZSKF, 2002. ISBN 9789639683334. 

 Máté-Tóth András (szerk.): Intézmény és karizma az egyházban 2.0: Ünnepi kötet Tomka Ferenc 

tiszteletére 75. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, 2017. ISBN:978 963 277 716 0 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 

tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a vallásszociológia klasszikus elméleteit  

Ismeri a mai magyarországi vallásosság jellemzőit  

Ismeri az egyházak és a szociálpedagógia munka átfedéseit  

b) képességei 

Képes az értékek megismerésére, elfogadására  

képes tudományos elméleteket összefoglalni, elemezni. 

képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feltárására, alkalmazására  

c) attitűdje 

Rendelkezik szakmai önbizalommal, megfelelő önértékeléssel, szakmai elképzeléseit képviseli, a szakmai kritikát 

építő jelleggel fogalmazza meg. 

A hazai szakmai kapcsolatok ápolása mellett a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítására, nemzetközi 

szakemberekkel való együttműködésre nyitott.  

Nyitott a szakmai konferenciákon való részvételre, szakmai folyóiratokban való publikálásra és ismeretei 

megosztására. 

d) autonómiája és felelőssége 



Szociálpedagógiai szakmai tudását, befolyását felelősséggel érvényesíti annak érdekében, hogy az intézményben, 

szervezetben végzett minőségi munkavégzést elismertesse. 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Udvarvölgyi Zsolt, főiskolai tanár  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: - 

 


