ZÁRÓVIZSGA EMBER MA
Diszciplináris rész1
A záróvizsgára a hallgató által szabadon választott két területből kell felkészülni, a szóbeli vizsga mindkét tárgykörre kiterjed!
1. Antropológia
1. Elméletek az antropológiai kutatásban. Antropológiai kultúrafogalmak és a civilizáció.
A kulturális identitás. Hagyományok és értékek a kultúra intézményeiben, a tárgyi környezetben, a viselkedésben és a mentalitásban.
2. Nemzeti kultúra és nemzettudat. Európai integráció és kulturális közösség.
2. Társadalomelmélet
1. A társadalomtudományi megismerés főbb jellemzői. Az egyéni cselekvések értelmezésének fő típusai. A tudományos magyarázat fő típusai. A társadalomtudományok céljával
és módszertanával kapcsolatos viták.
2. A modern társadalom szerkezete. A modern állam működése és szerepe. A közvetítés
csatornái: a társadalmi szereplők közti kommunikáció.
3. Közgazdaságtani alapfogalmak; a gazdálkodás típusai. A modern közgazdasági elméletek
áttekintése. A fogyasztói társadalom főbb vonásai.
4. Egyén és társadalom dinamikus viszonya, társadalmi szerződés. A társadalom alakíthatósága: reformok és hatásaik. A társadalmi változás elméletei. Modernizáció és globalizáció Előítéletek és sztereotípiák – szociálpszichológiai elméletek.
5. A politológia alapfogalmai: politika, hatalom, állam, szuverenitás, legitimitás. Államformák és kormányzati rendszerek. A politikai ideológiák típusai. Politikai kultúra: politikai értékek, politikai meggyőződés és választói magatartás.
3. Pszichológia
1. Az ember társas magatartásának evolúciós alapjai.
2. A csoportok szerkezete és működése. Az interperszonális kapcsolatok szerveződése és
hatása a viselkedésre.
3. Az érzelmek, a megismerés és a viselkedés.
4. A személyiség és az én, a személyiség szerkezete. Személyiség és szabad akarat. A személyiség fejlődésének társas alapjai: a szocializáció folyamata.
4. Etika
1. Az ember mint természetileg aluldeterminált és mint társadalmi cselekvési normák által
vezérelt lény (szokások, illem, vallás, erkölcsi és jogi normarendszerek).
2. Valláserkölcs és a szekularizált civil erkölcs.
3. Erkölcsi magatartás, érzelmek és tudatosság.
4. Erkölcs és jog egysége és különbsége. Az emberi és állampolgári jogok.
5. Biológiai és a társadalmi nemek. A nemek kultúrtörténete.
6. Az egészséges élet feltételei, a környezethez való viszony. A munka és a szabadidő.
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A komplex tanári záróvizsga pedagógiai-pszichológiai elemeit a MAB által elfogadott, ME BTK Tanári
mesterképzés tanárképzési modulja tartalmazza.

