Népr ajz MA Eur ópai etnológia szakir ány
Kód: EETSALM1
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2009. 10. 19. 7:53:51
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009. 09. 25. 9:01:22
A végzettség megnevezése: ""
Tagozat: Levelező. Képzési szint: MA/MSC
Összesen: 60 kredit. Félévek száma: 4. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
A szakirány keretében az alábbi témák kifejtésére kerül sor: európai etnológia (a modernkori
európai nemzeti, etnikai, ill. lokális
kultúrák, a történeti és jelenkori rétegkultúrák és szubkultúrák); a nemzeti és/vagy etnikai
kisebbségek, az etnicitás és
etnopolitika jelenségei; a források feltárása és kezelése; a globalizáció hatásai; magyar
néprajzi kutatási hagyományok;
közösségtanulmányok; az életmód, a mindennapi élet és a mindennapi életvilágok kutatási
paradigmái; a jelenkori társadalom
rétegződése; a réteg és szubkultúrák;
Módszer:
Szakirányfelelős: Kuti Klára PhD, egyetemi adjunktus
A képzés felvételének feltétele a szakos törzsképzés alábbi tárgyainak teljesítése:
NPML01,
NPML02,
NPML03,
NPML04.
Képzési program gazdatanszéke: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
NéprajzKulturális Antropológia Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne
szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési
program teljesítve legyen.
Ugrás a modulokhoz
A képzés ösvényei:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány

Ösvény megnevezése: Népr ajz MA Eur ópai etnológia
szakir ány
Az ösvényben teljesítendő kr edit: 60 kr.
Az ösvényben minden mér földkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mér földkövei:
MK1 Szakmai tör zsanyag
· A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 60 kredit
· Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): EETL01 (6kr), EETL02 (6kr), EETL03 (6kr),
EETL04 (6kr), EETL05 (8kr), EETL06 (8kr), EETL07 (20kr)

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
EETL, Néprajz MA Európai etnológia szakirány (L) modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési progr amhoz kapcsolt tár gyak
modulonként:
[Vissza]

EETL Népr ajz MA Eur ópai etnológia szakir ány (L) modul
EETL01 Lokális kultúrák történeti és jelenkori kutatása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Andrásfalvy Bertalan
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0101 (6kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0101 Lokális kultúrák történeti és jelenkori kutatása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: szemeszterenként 15 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy épít az alapképzés során a Kárpátmedence néprajzi és táji csoportjairól
megszerzett ismeretekre, és különös hangsúlyt fektet a magyar és európai néprajzi
tudománytörténetben jelentős kutatási tradíció módszertani eredményeinek
elmélyítésére; elősegíti továbbá a regionális vagy lokális kultúrák kialakulásának,
kiterjedésének és más lokális kultúrákkal való kapcsolódásának értelmezését;
továbbá a történettudományban, a néprajzban és a politikai gondolkodásban
jelenlévő, egymástól eltérő regionalitás fogalmak értelmezését.
A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatót, hogy mind történeti korszakokban,
mind a jelenkorban tudományos szakszerűséggel ismerje fel és kezelje a lokalitás, a
lokális kultúra, a lokális közösség szerveződésének jelenségeit, annak működési
elveiben eligazodjon, továbbá a regionalitás interdiszciplináris megközelítéseit –
nemcsak a tudományos, hanem a közéleti szférában is – értelmezze és elemezze.
Kötelező olvasmányok:
Fél Edit és Hofer Tamás. Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban.
Budapest (Balassi), 1997.
Bodrogi Tibor (Szerk.). Varsány. Tanulmányok egy északmagyarországi falu
társadalomnéprajzához. Budapest, 1978.
PaládiKovács Attila. (Főszerk.) Magyar Néprajz nyolc kötetben. Társadalom. Vol.
VIII. Budapest (Akadémiai), 2000.
Ajánlott olvasmányok:
Hofer Tamás (Szerk.): Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai.
Pozsony (Kalligram), 2001.
Appadurai, Arjun. A lokalitás teremtése. Regio, 12. évf. 2001: 3. szám, 331p.
http://www.epa.oszk.hu/00000/00036/00042/pdf/01.pdf
EETL02 Történeti és jelenkori gazdasági stratégiák rurális társadalmakban
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Kuti Klára dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0201 (6kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0201 Történeti és jelenkori gazdasági stratégiák rurális társadalmakban

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: szemeszterenként 15 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy súlypontját a magyar néprajz / európai etnológia központi
problematikája – a rurális társadalmak gazdálkodásának történeti és jelenkori
helyzete – képzi, azaz a II. világháború előtti magyar társadalmi struktúrára
sajátosan jellemző, az önellátás ideálját hordozó paraszti gazdálkodástól, a
kollektivizált szocialista mezőgazdaságon át a jelenkori, globális kötöttségű
agrárgazdálkodásig tartó folyamat. A tantárgy épít az alapozó képzés során
megszerzett ismeretekre és hangsúlyt fektet a különböző politikai, ideológiai és
társadalmi helyzetekben megtalálható rurális gazdasági rendszerek, stratégiák és
függőségi pozíciók megismerésére.
A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatót, hogy a rurális gazdálkodási
stratégiák politikai, társadalmi hátterének problematikáját felismerje, hogy történeti
és jelenkori források és terepmunka alapján egyéni vagy közösségi, lokális vagy
globális gazdálkodási módokat vizsgáljon, község, régió vagy területfejlesztési
koncepciók helyzetelemzésére társadalomtudományos módszerekkel reagáljon.
Kötelező olvasmányok:
Márkus István. Nagykőrös. Budapest, 1979. (= Magyarország felfedezése)
Sárkány Mihály: Parasztság és termelési viszonyok. In Sárkány Mihály.
Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Budapest (L’Harmattan),
2000. 7288.
Schwarcz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós. (Szerk.) Utóparaszti
hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, 2005.
Ajánlott olvasmányok:
Andor Mihály – Kuczi Tibor – Swain, Nigel J. Középeurópai falvak 1990 után.
Szociológiai Szemle, 1996:34. szám, 125149p. Budapest, 1996.
Kovách Imre. Termelők és vállalkozók. Mezőgazdasági kistermelők a magyar
társadalomban. Budapest (Társadalomtudományi Int.), 1988. (= Rétegződésmodell
vizsgálat, IX.)
EETL03 Globalizáció és fogyasztói tár sadalom
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék

Felelős oktató: Kuti Klára dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0301 (6kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0301 Globalizáció és fogyasztói társadalom
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: szemeszterenként 15 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a fogyasztáselméleti paradigmában vizsgálja az életmód, az identitás, a
tárgyhasználat, a társadalmi megítélés szabályszerűségeit. Kiegészíti az
alapképzésben az anyagi kultúra és a társadalomszerveződés terén megszerzett
ismereteket. Különös hangsúlyt fektet a jelenkori társadalomnak a migrációra,
munka vs. fogyasztás vagy az életmódra reflektáló nézeteire.
A tantárgy elvégzése során jelentős teret kapnak a multikulturalizmusról,
globalizációról szóló diskurzusok, az európai és Európán kívüli társadalmakat
vizsgáló esettanulmányok, és a magyar fogyasztói szokásokat vizsgáló kutatások.
A tantárgy elvégzése hozzásegíti a hallgatót, hogy a jelenkori kulturális
folyamatokat interpretáló társadalomtudományi és köznapi diskurzusokban
eligazodjon, hogy a tudományos szakirodalomban biztonsággal tájékozódjon, és
hogy a paradigmában elméleti megalapozottsággal és gyakorlati terepmunkával
tudományos kutatást kezdeményezzen.
Kötelező olvasmányok:
Hofer Tamás. A ’fogyasztói magatartás’ mint kutatási téma a néprajzban. Néprajzi
Értesítő, vol. 76. 7584. 1994.
Veblen, Thorstein. A dologtalan osztály elmélete. Budapest (Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó), 1975.
Ajánlott olvasmányok:
Weber, Max. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest
(Cserépfalvi), 1995.
Beck, Ulrich: Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései  válaszok a
globalizációra. Szeged, (Belvedere Meridionale), 2005.
Simányi Léna. Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe. Replika, 5152.
(2005. nov.), 165195. Budapest, 2005.

EETL04 Nemzeti és etnikai kisebbségi kultúrák kutatása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Kuti Klára dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0401 (6kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0401 Nemzeti és etnikai kisebbségi kultúrák kutatása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: szemeszterenként 15 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a néprajz / európai etnológia egyik legrégebbi tematikáját állítja
középpontba: a nemzeti és etnikai kultúrák kutatását. Épít az alapképzésben
megszerzett tudománytörténeti és tudományelméleti ismeretekre, továbbá
összegyűjti és összefoglalja a társadalomtudományok, különösen a történetírás
nacionalizmuskutatási korpuszának eredményeit. Különös hangsúlyt fektet a kelet
európai etnotudományok tudománytörténeti szerepére. Középpontba állítja a
nemzetközi etnicitáskutatások eredményeit, különös hangsúlyt fektet a középkelet
európai nemzeti kisebbségek történetére.
A tantárgy elvégzése érzékennyé teszi a hallgatót a jelenkori társadalmi, politikai és
közéleti diskurzusok követésére, annak tudományos, kritikai reflexiójára. A
tantárgy elvégzése során különös hangsúly kerül az elméleti alapozottságú
terepmunkára. A tantárgy elvégzése alkalmassá teszi a hallgatót, hogy a nemzeti és
etnikai kultúrák, identitáskonstrukciók, interetnikus kapcsolatok terén tudományos
kutatást kezdeményezzen, a társadalomtudományok eredményeit a lokális politika
vagy a közbeszéd diskurzusában is alkalmazza.
Kötelező olvasmányok:
Barth, Fredrik. Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio, 7. évf. 1996:
1. sz. Budapest, 1996. (elérhető:
http://www.regiofolyoirat.hu/newspaper/1996/1/01Barth_Fredrik.doc)
Hofer Tamás (Szerk.) Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény.
Budapest, 1991. (= A magyarságkutatás könyvtára, 7.)

Stewart, Michael Sinclair. Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség
továbbélése a szocialista Magyarországon. Budapest (TTwins), 1994. (= A
szociálpolitikai értesítő könyvtára)
Ajánlott olvasmányok:
Bretter Zoltán – Deák Ágnes (Szerk.) Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs
(Tanulmány), 1995.
Kántor Zoltán – Majtényi Balázs (Szerk.) Szöveggyűjtemény a nemzeti
kisebbségekről. Budapest (Rejtjel), 2005.
EETL05 A magyar társadalom történeti és jelenkori kutatása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Schadt Györgyné Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0501 (8kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0501 A magyar társadalom történeti és jelenkori kutatása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 8kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: szemeszterenként 15 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 3. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy elsősorban a magyar társadalom történeti és jelenkori rétegződését
tárgyalja. Különös tekintettel a társadalmi struktúra 20. századi megváltozására, az
inter és intragenerációs társadalmi mobilitásra. Vizsgálja a családszerkezet
változását, a társadalmi nemi szerepek változását, az egyén és a csoportok szerepét
a társadalomban.
A tantárgy teljesítése során a hallgatók elsajátítják a társadalmi
rétegződéselméletek elvi alapjait, az osztályelméletek alapjait, az életstílus
értelmezését, továbbá képessé válnak arra, hogy a tudományos szakirodalomban
biztonsággal tájékozódjanak, és hogy a különböző társadalomelméleti
paradigmákban elméleti megalapozottsággal és gyakorlati terepmunkával
tudományos kutatást kezdeményezzenek.
Kötelező olvasmányok:

Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Bevezetés a társadalomtörténetbe.
Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest (Osiris), 2003.
Bourdieu, Pierre. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok.
Budapest (Gondolat), 1978.
Ajánlott olvasmányok:
Róbert Péter. Társadalmi mobilitás. A tények és vélemények tükrében. Budapest
(Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég), 2001.
Andorka Rudolf. A magyar községek társadalmának átalakulása. Budapest
(Magvető), 1979.
EETL06 Mindennapi élet, életmód, mentalitás
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Kuti Klára dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0601 (8kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0601 Mindennapi élet, életmód, mentalitás
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 8kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: szemeszterenként 15 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 3. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a nemzetközi európai etnológiai kutatási hagyomány legfontosabb
módszereire, tematikájára reflektál. Épít az alapképzésben megszerezhető
művelődéstörténeti, társadalom és gazdaságtörténeti, ill. történeti ökológiai
ismeretekre, amikor az életmód, a mindennapi élet és a mentalitás lehetséges
összefüggéseit állítja középpontba (pl. lakáskultúra és építkezés, táplálkozáskultúra
és háztartásvezetés, öltözködés és társadalmi presztízs, életút, életútelbeszélés és
emlékezet, társadalmi nemi szerepek, a modernitásra jellemző ’különidejűségek
egyidejűségének’ kutatása stb.)
A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatót, hogy a mindennapi életvilágok és
életmód kutatási hagyományában, hazai és nemzetközi szakirodalmában
magabiztosan tájékozódjon, arra kritikai módon reflektáljon, önálló kutatási
tematika felvetésével és kidolgozásával tudományos, a mai társadalmi térben is

releváns megoldást dolgozzon ki.

Kötelező olvasmányok:
Braudel, Fernand. Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XVXVIII. század. A
mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Budapest (Gutta), 2004.
Gyáni Gábor. A mindennapi élet mint kutatási probléma. Aetas, 1997.
http://www.aetas.hu/1997_1/1997_t9.htm
PaládiKovács Attila. (Főszerk.) Magyar Néprajz nyolc kötetben. Életmód. Vol.
IV. Budapest (Akadémiai), 1997.
Ajánlott olvasmányok:
Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Bevezetés a társadalomtörténetbe.
Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest (Osiris), 2006.
Elias, Norbert. A civilizáció folyamata. Budapest (Gondolat), 2004.
EETL07 Kutatószeminárium
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Európai etnológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Nagy Ilona dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): EETL0701 (10kr), EETL0702 (10kr)
Tárgyeleme(i):
EETL0701 Kutatószeminárium 1.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Gyakorlat
· Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
· Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 1. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy célja a néprajzi és kulturális antropológiai adatgyűjtés, rendszerezés,
feldolgozás módszertani eszköztárának bemutatása, elsajáttítatása, fejlesztése. A
hallgató választható kutatási témákhoz igazodva fejleszti ismereteit, készségeit és
jártasságát az adattári és levéltári adatgyűjtés, értelmezés, adatbáziskezelés
gyakorlatában, továbbá a tárgyleírás, tárgyegyütteselemzés készítésében, a
genealógiai adatfelvétel és elemzés, az életútinterjúkészítés és elemzés, a mentális
térkép készítés és elemzés, proxemikai megfigyelés és elemzés… stb.

gyakorlatában.
A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatót, hogy választott kutatási témájának
adatgyűjtési, kiválasztási, rendezési és ellenőrzési koncepcióját önállóan
megválassza, adatkezelési módszereit magabiztosan kezelje, módszertani
felkészültségét korszerű szakirodalom segítségével önállóan fejlessze.
Kötelező olvasmányok:
Bodrogi Tibor: A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége. Ethn. LXV. 581
592. 1954.
Borsányi László. A megfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. Ethn.
XC. 5382. 1988.
Eriksen, Thomas Hylland. Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a
szociálantropológiába. (Innen A terepmunka és értelmezései fejezet, 4058.)
Budapest (Gondolat), 2006.
PaládiKovács Attila. Tárgyunk az időben. Néprajzi kihívások és válaszok.
Debrecen, 2002.
Ajánlott olvasmányok:
Babbie, Earl. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest (Balassi), 2003.
Mason, Jennifer. Kvalitatív kutatás. Budapest (Jószöveg Műhely), 2005.
EETL0702 Kutatószeminárium 2.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Gyakorlat
· Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
· Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 1. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
Téma: A tantárgy célja a hallgató hozzásegítése záródolgozatának megírásához, a
tudományos kutatás elméletének és gyakorlatának elsajátításához és gyakorlásához,
végső soron a doktori iskolák képzésébe való becsatlakozáshoz. A tantárgy
elvégzése során az oktató tutori rendszerben segíti a hallgatót választott témája
forrásbázisának kiválasztásában, összegyűjtésében, rendszerezésében, az
értelmezési keret kidolgozásában, a vonatkozó elméleti és tematikus irodalom
összeállításában, feldolgozásában, kritikai felhasználásában. Az oktató
figyelemmel kíséri a hallgató önálló munkáját és törekvését, egy koherens, a
tudományszak elvárásainak, a közlés szabályainak megfelelő tudományos szöveg
létrehozásában.
Módszer: Az önálló kutatás elvégzéséhez elengedhetetlen módszertani alapozás a
szakmai törzsanyag és a választott szakirány elvégzése során történik. A
kutatószemináriumot a hallgató által kiválasztott oktató vezeti, elsősorban tutori

rendszerben, intenzív konzultációk formájában tereli a hallgatót a záródolgozatot
megalapozó kutatás megvalósulásában, a záródolgozat létrehozásában.
A kutatószeminárium, 2. negyedik félévének teljesítési feltétele:
A szakdolgozat benyújtását nyilvános szakmai vita előzi meg, melyen a hallgató
rövid előadásban ismerteti a szakdolgozat témáját, téziseit, a felhasznált forrásokat
és szakirodalmat, a munka főbb eredményeit. A nyilvános szakmai vitán a hallgató
válaszol a szakdolgozat témájában felmerülő kérdésekre, melynek minősítése
határozza meg a szakdolgozati szeminárium osztályzatát.

Kötelező olvasmányok:
Havasréti József. Tudományos írásmű. Bölcsész Konzorcium. CDRom. 2006.
Medick, Hans. Misszionáriusok a csónakban. Néprajzi megismerésmódok kihívása
a társadalomtörténettel szemben. In Vári András (Szerk.) Misszionáriusok a
csónakban. Budapest, 1988, 62109.
Ajánlott olvasmányok:
Kovács Éva – Vajda Júlia. Leigazoltam a zsidókhoz. Thalassa (5) 12: 228246.
1994.
Majoros Pál, dr. Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen gyorsan jó
diplomamunkát? Budapest (Nemzeti Tankönyvkiadó), 1997.

