
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  

1.2 Facultatea /  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
1.3 Catedra/ Departamentul Departamentul de Sociologie și Asistență Socială 

 

1.4 Domeniul de studii Sociologie, Antropologie socio-culturală, HR 

, Antropologie cu 

1.5 Ciclul de studii MA 
1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sociologia sportului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.dr. Péter László 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei OP 

 
 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 0 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 0 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 14 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 4 

Vizsgák 4 

Más tevékenységek: reaction paper, filmbeszámoló 2 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 44 

3.8 A félév össz-óraszáma 68 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  X 

4.2 Kompetenciabeli  X 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 X 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 X 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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C3 Társadalmi problémák vizsgálata, közpolitikai stratégiák és szociális politikák alkalmazása 

 

C4 Társadalmi problémák és konfliktusok feltárása, elemzése (magyarázata), és megoldása 

közösségekben és szervezetekben. 

 

C5 Szakmai tanácsadás és társadalmi integráció 
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CT1 Szakszerű, hatékony, pontos és felelősségteljes munkavégzés, a szakmai etikai normák 

betartásával 

 

CT2 Csoportközi viszonyulási technikák, empatikus kommunikációs készségek., és sajátos 

szerepvállalás alkalmazása a csoportmunkában 

 

CT3 Információs források és kommunikációs erőforrások, valamint IT  támogatott  

továbbképzési eszközök hatékony használata (internetes források, sajátos softverek, online 

előadások) románul és idegen nyelven 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezetés. A félévi tananyag, könyvészet, tanmenet 

és elvárások bemutatása, valamint a közös munka és 

az értékelés módozatának a megszervezése. A sport 

szociológiája: Miért vizsgáljuk a sportot? Sport-

Szóbeli előadás  

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 Célunk, hogy interdiszciplináris megközelítésben a diákok 

megismerkedjenek a sport komplex társadalmi jelenségével és 

különböző megnyilvánulásaival, a sport, társadalom és kultúra közötti 

kapcsolódási pontokkal. Az előadás  feltett célja hogy felhívja a 

hallgatók figyelmét az intézményes környezetére és társadalmi-

kulturális minták sportra gyakorolt hatásait, különös tekintettel a 

globalizáció, a média és a fogyasztói kultúra kontextusában. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 A sport jelenségére vonatkozó fő elméleti megközelítések, kutatási 

módszerek, értelmezések, magyarázó elméletek, szerzők és írások 

megismertetése, amelyek sport-politikákat és szervezési gyakorlatokat 

megalapozzák 

 A különböző sporteseményeket társadalmi kontextusba való 

elhelyezése és más jelenségek (például mobilitás, nemi viszonyok, 

egyenlőtlenség, társadalmi változás, médiafigyasztás, konfliktusok) 

viszonylatában a tárgyalt jelenség társadalmi jelentését és relevanciáját 

megértesse és illusztrálja 

 A sport jelenség kutatásának fő módszertani irányait prezentálja, hogy 

a hallgatók azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják 

 A sport elemzésével kapcsolatos hipotézisek megfogalmazására és 

azok tesztelésére teszi a diákokat alkalmassá 

 Képessé tegye a diákot arra, hogy a sport jelenségének 

megnyilvánulásaira vonatkozó szakmai kritikákat fogalmazzon meg 



társadalom-kultúra. 

2. Sport és társadalom. A sport meghatározása. A 

sport, mint társadalmi jelenség. A sport gyakorlata és 

sport intézményes környezete. Sport és társadalmi 

változás: a polgárság, a munkásság a szabadidő mint  a 

sport megjelenésének társadalmi feltételei. Példák. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Ismétlés 

 

3. A sport szociológiájának elméletei és magyarázó 

modelljei. A konfliktualista, funkcionalista, 

szimbolikus-interakcionalista, a kritikai elmélet, a 

feminista elmélet  és a figuraciós elméletek fő 

jellemvonásai és magyarázatai a sport jelenségére 

vonatkozóan. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Ismétlés 

Példázás 

Vita 

 

4. A sport szociológiájának vizsgálata. Tematikák és 

kutatási területek. Módszerek, technikák és 

alkalmazási területek. Statisztikák és sport-

teljesítmény. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

Vita 

 

5. A mai sport kialakulása. A premodern, modern 

posztmodern sportok jellemzői. Kommodifikáció, 

kommercializáció, standardizáció, bürokratizáció. Az 

olimpiai mozgalom, világversenyek. Sport és 

civilizálódás: a sport társadalmiasodás és a társadalom 

sportizációja. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

Vita 

 

6. A sport társadalmi funkciói. Szocializáció, a sport 

mint „rejtett rejtett-tanterv”. Szolidaritás, kooperáció, 

fegyelem, fair-play, normakonformitás és 

(csapat)sportok. Pozitív és negatív funkciók.  

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

Vita 

 

7. Sport, szabadidő és fogyasztás. A sport társadalmi 

funkciói. Társadalmi rétegek és sport-preferenciák. 

Tömegsport, versenysport, szabadidős és rekreációs 

sportok, extrém sport. Egyéni és csapatsportok. Elit és 

populáris sportágak. Profi és amatőr sportok. 

Részvétel (mozgás) és fogyasztás (karosszék-atléták). 

A kockázat kultúrája. Virtuális sportolás: PlayStation 

és társai. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

Vita 

 

8. A sport és hatalom. A sport szerepe a diktatúrákban 

és a demokráciákban. Sport és propaganda, 

legitimáció, hatalomgyakorlás és népszerűség, 

politikai tőkeszerzés.  

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

 

9. Sport és gender. Nemi szegregáció a sportban. Sport 

és (hegemon) maszkulinutás. A sport, mint 

homoszociális társadalmi tér. Nemi minták és sport. 

Sport és szexualitás. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

 

10. A sport és klasszikus társadalmi problémák. Nemi Előadás interaktív  



egyelőtlenség a sportban (jövedelmek, népszerűség, 

mobilitás). Rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus, 

nacionalizmus és sport. Korrupció, csalás, dopping, 

illegális sportfogadások. 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

11. A sport és társadalmi konfliktusok. Erőszak, 

huliganizmus, fizikai, verbális és szombolikus 

erőszakformák változásai. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

Csoportmunka 

 

12. A sport, mint poszt(modern) társadalmi rítus. 

Sport és kollektív identitás, a domináns társadalmi 

érthosz és világnézet szimbolikus kifejezője. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

Csoportmunka 

 

13. A sport és (globális) média. A látványsportok. A 

hiperreál sport (labdarúgás). Televízió és globáis mega 

sport-események. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Csoportmunka 

 

14. Sport és gazdaság. A sport, mint iparág. 

Szervezési elvek, modellek, transzferpiacok, 

jövedelmek. 

Előadás interaktív 

momentumokkal 

Esettanulmányok 

 

15. Összefoglalás. Kérdések. Szóbeli előadás 

Példák 

interaktív 

momentumokkal 
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Könyvészet  
 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

   

 

 

 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Zárhelyi vizsga az előadás 

anyagából 

Vizsga 60% 

Dolgozat elkészítése Dolgozatok és bemutató (20-20-

10 százalék) 

40% 

10.5 Szeminárium / Labor    

   

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Minimum 5-ös értékelés 

 

 

 

 

 


