Szakdolgozati témajavaslatok
Közösségszervezés alapképzési szak BA (NA, LA)
Oktató neve

Dr. Drabancz M. Róbert

Dr. Nagy Andrea

Szakdolgozati témák
1. Kulturális tanulás és a mozgókép
2. Kulturális örökség elemei Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
3. Identitás, kultúra és a kisebbségi közösségek a Kárpátmedencében
4. A közösségszervezés történeti modelljei
Magyarországon
5. Történeti korok és kultúrák ábrázolása a
filmművészetben
1. A tanárral való előzetes egyeztetés alapján a közösen
tanult tárgyak témaköréből választott címek

1. Szolgáltatásmenedzsment tevékenység bemutatása adott
szolgáltató példáján keresztül.
2. Fogyasztói elégedettségvizsgálat bemutatása adott
szolgáltatás példáján keresztül.
Dr. Magyar Zoltán
3. Értékesítési folyamatok bemutatása adott példákon
keresztül.
4. Fogyasztói magatartás vizsgálata.
5. Városaudit vizsgálat bemutatása adott település példáján
keresztül.
6. Egyéni hallgatói témák. Ez esetben is személyes
egyeztetés szükséges.
1. Ifjúsági szubkultúrák, fesztiválok
2. Az
ifjúság
időfelhasználása,
kommunikációs
sajátosságai, generációk közötti különbségek
3. Kulturális intézmények látogatottságának jellemzői,
művelődési szokások különböző korcsoportokban
4. Nők és a karrier. Esélyegyenlőség a munka világában
Barabásné dr. Kárpáti Dóra
5. X, Y, Z generáció munkaerő-piaci helyzete
6. Egy
konkrét
intézmény
(pl.
művelődési)
tevékenységének és HR munkájának a bemutatása
7. Munkaerő toborzás és kiválasztás folyamata egy
multinacionális vállalatnál/konkrét intézménynél
8. Szervezeti magatartás és vezetői profil vizsgálata egy
adott vállalatnál
9. Dolgozói elégedettség és munkahelyi fluktuáció okainak
vizsgálata egy adott vállalatnál
1. A felzárkóztatás mechanizmusának, jellemzőinek feltáró
kutatása egy szabadon választott iskolában.
2. A lemorzsolódás tanulmányozása, veszélyeinek,
háttértényezőinek feltárása egy szabadon választott
Dr. Takács Tamara
intézményben.
3. A közösség (társadalmi tőke) szerepe a tanulmányi
pályafutás során, annak vizsgálata egy szabadon
választott intézményben.

Dr. Baracsi Ágnes

Harsányi Petneházi Ágnes

Nyilas Orsolya

Fucskó Mónika

Vitál Attila

1. Hatékony felnőttképzési módszerek és alkalmazásuk
(empirikus kutatás)
2. A közösségszervezők kompetenciái (empirikus kutatás)
3. A felnőtek tanulása (módszerek, motivációk, értékek,
LLL) (empirikus kutatás)
4. Hallgatók a felsőoktatásban (empirikus kutatás)
1. A csoport, mint szociálpszichológiai jelenség, az iskolai
csoportok vizsgálata
2. Attitűdök és előítéletek szerepe a közösségszervezői
munkában
1. A kulturális közösségfejlesztés, a közösségi művelődés jó
gyakorlatainak leírása települési, településközösségi
környezetben. (KK)
2. A hagyományok szerepe egy település kulturális életében
(KK)
3. A képzési tevékenység hatékonyságának értékelése
szervezeti példán keresztül. (HF)
5. Önkéntesség, önkéntes munka (KK, HF)
6. A közösségi élet szerepe az egyén életében egykor és ma
(KK)
7. Munkahelyi belső képzések jellemzői, fontosságuk
növekedése a jövőben (HK)
8. Szabadon választott téma előzetes egyeztetéssel (HK,
HF)
1. Közösségszervezés a hátrányos helyzetű csoportok
körében
2. Közösségi szemléletformálás módszeri, lehetőségei
hátrányos helyzetű fiatalokkal
1. Társadalmi egyenlőtlenségek regionális sajátosságai
2. Etnikai szegénység lokális közösségekben
3. Gyermekszegénység Magyarországon
4. Lakhatási szegénység a mai magyar társadalomban
5. Szegénységellenes küzdelmek. Projektek és jó
gyakorlatok
6. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás működési
tapasztalatai
7. Az iskolai szociális segítő tevékenység helye, szerepe
köznevelési intézményekben
8. Egyházak és civil szervezetek a közfeladatok ellátásában
9. Szociális szolgáltató szervezetek menedzsmentjének
kihívásai
10. A szegregáció problémája a magyar oktatási
rendszerben
11. Az iskolai lemorzsolódás jelenségének vizsgálata
választott településen
12. Felnőttképzési szervezetek szolgáltatásmenedzsmentje
13. Közösségi szolgáltatásfejlesztési projektek analízise
14. Szabadidős minták és szórakozási szokások lokális
vagy rétegspecifikus sajátosságai
15. Digitális analfabetizmus, digitális egyenlőtlenségek
16. Internet használati minták a fiatalok körében
17. Az Internet és a társadalmi nyilvánosság. A
tartalomszabályozás dilemmái
18. A webkommunikáció szerepe a társas kapcsolatokban

