
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 

1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet 

1.4 Szakterület Szociológia/ 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Antropológia 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Kisebbségszociológia 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. HORVÁTH István egyetemi professzor 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve  

2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév 6 2.6. Értékelés módja V 2.7 Tantárgy típusa Választható 

 

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

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 6 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)  

Vizsgák 6 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 112 

3.8 A félév össz-óraszáma 175 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi NINCS 

4.2 Kompetenciabeli Alapvető szociológiai és szociálpszichológiai fogalmak ismerte 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

megfelelő férőhellyel rendelkező és projektorral felszerelt terem 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

megfelelő férőhellyel rendelkező és projektorral felszerelt terem 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 Az etnikai sokszínűség, szűkebb értelemben véve az etnikai csoportviszonyok kapcsán 

felmerülő problémák értelmezése és okainak a feltárása. 

Adekvát fogalmi, elméleti és módszertani elemző készségek kialakítása. 

Az interetnikus kommunikáció sajátosságainak a megértése és értelmezése sajátos, 

interkulturális kommunikációs csapdahelyzetek felismerésére és megoldására irányuló 

készségek kialakítása. 

Az etnikai konfliktusok diagnosztizálása, azokat elősegítő tényezők elemzési készségének a 

kialakítása. 
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  A pluralizmus, tolerancia értékeinek a megerősítése. 

A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Alkalmazott módszertani készségek fejlesztése. 

 

 

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

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

A tanterv bemutatása. Az etnicitás és a kisebbségek 
tanulmányozásának a rövid története, az elemzési 
perspektívák pluralizmusa. Az olvasmányok és a 
vizsgaelvárások bemutatása 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

 

Faj és rasszizmus. Faj: a kulturális különbségek 
elbiologizálásától a tudományos rasszizmusig. A faj: 
biológiai kategória vagy társadalmi konstruktum? A 
rasszista ideológia főbb jellemzői 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

 

Etnicitás: a fogalom története. Elméleti és meghatározási 
perspektívák: objektív és szubjektív (Isajiw, Anderson), 
társadalmi szerkezeti egység versus szimbolikus etnicitás 

  

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 Az etnicitás, és az interetnikus jellegű különbségeket feltételező társadalmi 

kapcsolatok és folyamatok elemzéshez szükséges tudás kialakítása.  

 Olyan politikai és társadalmi folyamatok megértése amelyek során az 
etnicitás változó formákban szerepet játszik.  

 Az etnokulturális különbségek problematikus vonzatainak a kezelése 
érdekében kialakított közpolitikák megérétéséhez és megfogalmazásához 
szükséges elemek elsajátítása. 

 A kisebbség és a diszkrimináció társadalmi folyamatának az értelmezése és 

magyarázata 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 A régióbeli etnikai viszonyok társadalmi és történelmi 

beágyazottságának a megértése. 

 Kritikai viszonyulás kialakítása a domináns, etnikai pluralizmusra 

vonatkozó diskurzusok és episztemológiai keretek kapcsán. 

 A romániai magyar, általában a Kárpát medencei magyar, és még 

átfogóbban a Közép Európai kisebbségi helyzetek sajátosságainak az 

elemzése. 

 



(Alba), primordiális (Geertz) versus szituacionális 
etnicitás. 

Elméleti és meghatározási perspektívák: történelmileg 
mélyen gyökerező (A.D. Smith) versus modern (Gellner, 
Hobsbawm, Anderson) jelenség, biológiailag 
meghatározott (Wilson) versus instrumentális, esszencia 
versus elhatárolódási folyamat (Barth). 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések 

kifejtése, elmélyítése, 

heurisztikus beszélgetés 

Az etnicitás mint változó, az etnikai kategorizáció és 
klasszifikáció.. Etnikai kategorizáció és klasszifikáció. 
Auto- és heterodefiniciók. Népszámlálási klasszifikációs 
gyakorlatok. 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése,  

heurisztikus beszélgetés 

 Etnikai sztereotípiák. Szociális percepció és sztereotípia. 
A sztereotipizálás funkciói. Sztereotípia és a társadalmi 
észlelés torzulása. A sztereotípia mint történelmi termék 
(nemzeti karakterológiák). A sztereotípia kutatási 
módszertana. Etnikus sztereotípiák Romániában. 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

statisztikai szemléltetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése,  

 

Előítélet meghatározása. G.W. Allport: az előítéletes 
megnyilvánulás skálája és ennek az értelmezése. 
Leplezetlen és kifinomult előítéletesség. Merton 
tipológiája: az előítéletes attitűd és a cselekvés, 
konformizmus és beállítódás. Etnikai előítéletek 
Romániában. 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Elméletek az előítéletekről: kulturális-történelmi, 
gazdasági-társadalmi és pszichológiai. Kulturális-
történelmi: az etnocentrikus csoporttudat, a 
meghatározó történelmi helyzetek, az emlékezés 
politikája. 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

statisztikai szemléltetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése,  

 

Elméletek az előítéletekről . Gazdasági-társadalmi 
elméletek: demográfiai stressz, az előítélet mint 
életforma (csoportkontaktusok változatossága), 
társadalmi változás és előítélet. Pszichológiai elméletek: 
vonatkozási csoportok, autoritér személyiség, pozitív 
identitás 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Diszkrimináció és diszkrimináció elleni védelem. 
Diszkrimináció és emberi jogok. A diszkrimináció 
tipológiája: szubjektív - minősített, minősített 
megnyilvánulások – hosszú távú következmények, egyedi 
– intézményesült,  

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Objektív verus szubjektív diszkrimináció Pozitív 
diszkrimináció. Diszkrimináció ellenes törvények és 
intézmények Romániában. 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

statisztikai szemléltetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Kisebbség többség. Kisebbség többség: statisztikai és a 
szociológiai meghatározása (Schermehorn). Kisebbség és 
asszimetriák: etnikai rétegződés, marginális és csökkent 
státusú kisebbségek.  

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Pszichoszociológiai  reakciók a kisebbségi helyzetre. A 
roma kisebbség Romániában 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 

az elméleti tételezések  

kifejtése, elmélyítése 

Ismétlés, vizsga előkészítés, ismerkedés a 
vizsgaeszközökkel 

előadás,   

magyarázat,  

beszélgetés 
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8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1.Szeminárium szervezés (feladatok kiosztása, elvárások 

tisztázása, bemutatók programozása) 

  

2-3 A társadalmi kohézió fogalma Durkheimnél kohézió típusai, 

tárasadlomtípusok.   
Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

4-5. Etnicitás nem esszencialista olvasatok Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

6-7Etnicitás a mindennapi életben Brubaker, Rogers, Margit 

Feischmidt, Jon Fox, and Liana Grancea. 2006. Nationalist Politics 

and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town Princeton 

University Press. 

Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

8. Az etnicitás és társadalmi szerveződés változatai  Modellek, 

fogalmak, elméletek , Raymond Breton, Don Handelman, James 

Furnivall 

Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

9. Az etnikai sokszínűség kezelésének történelmi mintái 

nemdemokratikus és demokratikus plurális modellek  
Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

10. Nemzet és nacionalizmus az ideológiától (Herder) az elemzésig 

(Deutsch, Gellner, Andreson 
Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

12-13. Nyelvi sokszínűség és nyelvi rend . MiroslavHroch modellje. 

A jugoszláviai nyelvi helyzet. A moldáv a beás a és a román nyelv. 

Nyelv és szimbólikus hatalom (Bourdieu) 

Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

gyakorlati alkalmazás 

 

14. Integráció és asszimiláció fogalmak és modellek Howard Giles. 

Milton Gordon despre asimilare. Az etnikailag vegyes házasság 
Egyéni ésvagy 

csoportbemútatás, közös 

vita, kérdések 

megfogalmazása 

Tanári és közös értelmezés, 

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

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

A bemutatott oktatási célok, tartalom, feldolgozási módszerek változatai összhangban vannak a tantárgy 

feldolgozásának más - hazai és külföldi - egyetemeken való megjelenésével. A tanrend kialakítása során 

figyelembe vettük olyan tantárgyak tantervei mint az interkulturális oktatás, polgári nevelés vagy a 

kisebbségek történetét és kultúráját bemutató középiskolás diszciplinák. 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 

10.4 Előadás   

Tartalmi tudás:  

Meghatározó fogalmak és 

elméletek ismerete. 

 

Az elméletek és fogalmak 

analitikus használati 

készsége 

 

Könyvészet ismerete és 

kritikai olvasat 

ZÁRTHELYI 

DOLGOZAT 

 

Rövid kifejtő kérdések 

 

 

Átfogóbb kifejtő elemzés 

 

 

 

Rövid kifejtő kérdések 

 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

 

20% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 

Az elsajátított fogalmak illetve a könyvészet minimum 30%-nak az elméleti kontextusba helyezett 

adekvát ismerete és használata-. 

 

 

 


