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Dr. Bozsonyi Károly
 Az öngyilkosság szociológiája
 Hálózat kutatás módszertani kérdései
 Műszeres TV nézettségi adatok szociológiai elemzése
 Választó viselkedés térbeli mintázatai
 Vallásossággal és hittel kapcsolatos attitűdök empírikus elemzése az ESS (European Social Survey)
adatbázisok alapján
Dr. Biró Emese






Családszociológia
Nemek viszonya, gender
A kultúra szociológiája
Társas kapcsolatok
Kvalitatív módszereket alkalmazó kutatások

Dr. Csanády Márton
 Vallásszociológia
 Munkaerő vándorlás/ Brain drain
 Értékrend kutatás
 Intézményekbe vetett bizalom
Dr. Drjenovszky Zsófia







nők és munkaerőpiac
szubkultúrák vizsgálata (szociológiai/antropológiai módszerrel)
munka és család
gender: férfi-női szerepek
szervezetek és munkaerőpiac
család- és ifjúságszociológia

Dr. habil Dupcsik Csaba
 A cigányok/romák kutatása – a magyarországi romakutatások
 Kisebbségszociológia (beleértve egy konkrét kisebbség társadalmi helyzetének vizsgálatát is)
 A családi- és nemi szerepek változásai
 A magyar szociológia és protoszociológia története
 Laikus társadalomképek (a népesség ún. nem-szociológus részének milyen képe arról, hogy mi az a
„társadalom”, hogyan működik, melyek a releváns társadalmi szereplők és -csoportok, ezeknek
milyen „tulajdonságai”, milyen tipikus cselekvései vannak, hogy lehet, illetve „kell” őket „kezelni,”
stb. stb. A klasszikus előítélet-kutatások is „betolhatók”, de a vezető tanár igyekszik majd tágítani a
horizontot, a fent felsoroltak szempontokhoz hasonlók felvetésével.)



A testi megnyilvánulások szociológiája (idézzék fel tanulmányaikból Elias Civilizációját, Marcel
Mauss egy tanulmányát, illetve Foucault-t! Olyan lehetséges témákról van szó, mint hogy mit
éreznek az egyének feszélyezőnek, és mit „normálisnak”, mit tisztának és mit koszosnak, illetlennek
vagy illőnek stb. Hangsúlyozottan: elsősorban az attitűdök és a nyilvános/internetes diskurzusok
elemzésére gondolok, nem annyira „gyakorlati” kutatásokra a higénia, az öltözködés, a testalkat
[túlsúlyosság vagy „anorexiás” alkat, és így tovább], a testékszerek, a tetoválások, stb. stb.
területén. Esetleg a kiválasztás vagy a szexualitás terén is – de csak a kellő etikai és módszertani
elővigyázatossággal).

Dr. Ferencz Zoltán
 Környezetvédő mozgalmak. (A nyugat-európai és a hazai mozgalmak tárgyalása.)
 Környezetgazdálkodás és lakossági tudat. Az öko-gondolat elterjedése
 Atomerőmű-vita. (A nyugat-európai és hazai tiltakozó mozgalmak története, a csernobili
katasztrófától Paks2-ig)
 Az atomtemető-ügy: Ófalu és ami azóta történt.
 A természeti katasztrófák társadalmi hatásai. Tiszai árvizek, ciánszennyezés és hatásai
 Az ipari társadalom életérzülete. A tudományba és a technikába vetett hit megrendülése.
Kockázattársadalom.
Dr. Sztárayné Kézdy Éva







A származási arisztokrácia média-reprezentációja vagy/és a származási arisztokrácia lehetséges szerepei a
mai magyar társadalomban
Az Európai Unió intézményeiben dolgozó magyarok (meglévő adatbázis alapján)
Kriminológia témakörben: terrorizmus és annak társadalmi percepciója
„Egykézés” Magyarországon (társadalomtörténeti aspektusból vagy szakirodalom feldolgozás vagy mai
trendek)
A magyar cserkészmozgalom üzenete a mai társadalomban
Bármely kvalitatív módszerrel feldolgozandó kutatási kérdés – előzetes egyeztetés alapján

Dr. Tóth Gergely
 Szegregációs mintázatok Magyarországon
 Alternatív iskolák sajátosságai Magyarországon
 Társadalmi változások online hírportálok tükrében

Dr. Török Emőke
 Változások a munka világában, foglalkoztatás, munkanélküliség, munkaattitűdök
 A női szerepek változásai, a nők és a fizetett munka, munka és család, munka és magánélet
összeegyeztetése
 A munka társadalomtörténete, a munkafogalom átértelmeződései; a "(bér)munka utáni"
társadalom
 A "protestáns etika" hatása a munkához való viszonyra, szerepe a mai munkaattitűdökben
 Könyv és olvasás, olvasásszociológia, miért (nem) olvasnak a fiatalok
 A sport társadalmi összefüggései, esélyegyenlőség a sportban
 Iskola, oktatás, esélyegyenlőség
Duráczky Bálint










Esélyegyenlőség a felsőoktatásban
Időskori elmagányosodás
Vajdasági és Kárpátaljai magyarok munkavállalása az Eu-ban
Fogyatékkal élők munkaerőpiaci lehetőségei
Hallgatói lemorzsolódás a felsőoktatásban
Kitöltői motiváció az online adatgyűjtések esetében
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének módszertani kérdései
Kisegyházak fejlődése, szervezeti felépítésük jellegzetességei

Harkányi Ádám Máté
 A politikai kultúra szociológiai dimenziói
 Társadalmi- és politikai törésvonalak
 Szavazói magatartás és kutatása

Csak a listában megjelölt témák közül lehet választani és feltüntetni a szakdolgozati témabejelentőn!
A listában megjelölt témáktól csak indokolt esetben intézetvezetői vagy tanszékvezetői írásbeli engedéllyel lehet
eltérőt választani. A témabejelentőre csak az írásban történt vezetői jóváhagyást követően vezethető fel a téma!
Eljárás módja:
Írják meg a nemes.katalin@kre.hu címre a választott témát és témavezetőt, amelyet továbbítok a vezetőség felé,
majd visszajelzést kapnak a vezetői döntésről.

