
Rövid összefoglaló a tervezett, Hálózatok a társadalomban című szemináriumhoz 

 

Aktív félév: 2010/11-es tanév őszi féléve. 

Mentor: Szvetelszky Zsuzsanna 

A kívánt szemináriumi létszám: maximum 12-15 fő 

A szeminárium résztvevőivel szemben támasztott követelmények: 

1. Kötelező olvasmány: Csermely Péter A rejtett hálózatok ereje című könyve 

A könyv elolvasandó lehetőleg a félév első hónapja során. 

2. A szemináriumon történő rendszeres részvétel. A teljes kreditértéket csak az kaphatja meg, 

aki legfeljebb három alkalomról hiányzott. 

3. A félév végére egy rövid tanulmány elkészítése, amely egy önálló gondolatokat tartalmazó 

kreatív esszé. Témáját a hallgató határozza meg. Ezen esszékből egy rövid kötetet állítunk 

majd össze, amely a szemináriumi csoport szellemi tulajdonát képezi, azonban korlátlanul 

terjeszthető lesz. 

 

A szemináriumi tematika összefoglalása: 

1. Rövid bevezetés a hálózatkutatásba 

- a hálózatok jelenléte a világban 

- a hálózatkutatás múltja, jelene és jövője a különböző tudományokban 

- a hálózatkutatás matematikai alapjainak rövid összefoglalása 

- a hálózatkutatás alkalmazása a társadalomtudományokban 

 

2. Az emberi hálózatok felépítése 

- emberi közösségek definiálása 

- az emberi kapcsolatépítés pszichológiája 

- mikro- és makrohálózatok az emberi társadalmakon belül: 

o család 

o iskolai/munkahelyi közösség 

o kollégiumi közösség 

o települési közösség 

o etnikumok közössége, közösségi identitás 

o állam és társadalom, állam és egyén 

o az internetes hálózatok fejlődése – a folyamat előnyei, veszélyei 

 

3. Az emberi hálózatok működése 

- a társadalmi kölcsönhatások működése 

- játékelmélet 

o a játékelmélet alapjai 

o a játékelmélet alkalmazási területei 



o játékelmélet a társadalomtudományban, társadalmi játékok, kooperáció 

- a társadalmi kölcsönhatások ismeretének alkalmazási lehetőségei a társadalmi 

problémák kezelésében 

 

4. A hálózatok bomlása 

- az emberi hálózatok bomlásának okai 

- a felbomlás folyamatának vizsgálata 

- a bomlás következményei rövid és hosszú távon 

- válsághelyzetek, válságkezelés a társadalomban 

 

A szeminárium oktatási módszerei: 

1. Kreatív szeminárium: a szeminárium aktív részvételt igényel az oda járóktól. Ezt mutatja a 

tanulmányleadási kötelezettség is. 

2. A szeminárium egy mentorral fog együttműködni, akivel megtárgyalhatják a hallgatók 

egyénileg választott témájuk bizonyos részleteit. Ilyen találkozókra a félév során 3-4 

alkalommal kerül majd sor. A szeminárium javasolt oktatója Csermely Péter, akivel már fel is 

vettük a kapcsolatot ezzel kapcsolatban.  

3. A szeminárium részvevői önálló beszámolókat is tarthatnak egy-egy témával kapcsolatban. 

Ezen próbálkozásokra abszolút nyitottak vagyunk, sőt kiemelten fontosnak tarjuk, hogy 

eljussunk erre a szintre is. 

 

A szeminárium elvárt kreditértéke, illetve az ehhez kapcsolódó indoklás: 

 

Ahogyan a fentiekből látható, a jelentkező hallgatók komoly intellektuális és közösségi 

tevékenységekben vesznek majd részt a szeminárium keretein belül. Továbbá a teljes kreditérték 

eléréséhez a három alapkövetelmény (részvétel, kötelező olvasmány elolvasása, tanulmány leadása) 

közül egy sem hagyható ki teljesen, tehát a megfelelési rendszer is igen komplexnek mondható. Ezek 

figyelembe vételével szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a szeminárium legalább 3 tanulmányi 

kreditet érjen.  

Eddigi érdeklődők a szeminárium iránt: 

Az alábbi listában olvasható azon kollégiumban lakó hallgatók neve, akiket érdekel a szeminárium: 

Sándor Angi, Bene Zsuzsi, Bartha Kati, Szegedi Nóri, Gacsályi Dénes, Barva Mónika, Simon Viktória, 

Baráth Katalin, Szénási Tamás, Tolnai Gábor, Fejes Adrienn, Kerner Péter, Pölcz Ádám, Koncz Péter, 

Szabó Nándor 

 

Szabó Nándor 

Budapest, 2010. június 11. 

 



   


