
 

I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről) 

 

(1.) Tantárgy neve: Életmód, életciklus Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: (40%-60%) 

A tanóra1 típusa: szem. és óraszáma: 2 óra/hét az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak):  - 

A számonkérés módja (koll./gyj. / egyéb3): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): témakidolgozások, 

órai referátumok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az életmóddal kapcsolatos alapfogalmak, módszerek és elméletek.  Az életmódváltozás 

főbb tendenciái nemzetközi és hazai viszonylatban. Szegénység, gazdagság a 90-es 

években és napjainkban. Merre tart a világ: a presztízsjelek változásai. Egészségkultusz, 

természetkultusz. A lakásmód, mint a társadalmi-kulturális folyamatok szimbolikus tükre. 

Ünnepek, ünneplési szokások és gyermekjátékok. Családformák, identitások és határ-

elmosódások. Modellek az időben és a térben. Huszadik századi adaptációs 

mechanizmusok, túlélési technikák. Kiemelt demográfiai csoportok és az életmód. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

– Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Második javított és bővített kiadás. Szerk.: 

Spéder Zsolt. Osiris, Bp. 2006.  

– Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón. Új 

Mandátum, Budapest, 2000. 

– Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Túlélési stratégiák. Társadalmi adaptációs módok. 

Kossuth, 2007. 

– Leveleki Magdolna: Szociális problémák az életkor függvényében hazai vizsgálatok 

alapján STUDIA WESPRIMIENSIA. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

folyóirata. 2016/I-II. 

– Zentai Violetta: A fogyasztás kultúrája és a történelem. Replika 1996 21-22. szám  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 

személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 

időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



a) tudása 

- Ismeri és érti az életmód-szociológia fogalomkészletét. 

- Ismeri és érti az életmóddal összefüggésben a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális 

problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan 

hatnak életünk különböző szakaszaiban az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre 

és közösségekre. 

b) képességei 

- Képes eligazodni a gyakorlat által felvetett konkrét társadalmi problémák és lehetséges 

megoldási módszerek között. 

- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális 

problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

- Képes a tudomány ismérveinek megfelelő információgyűjtésre, a tények és a vélekedések 

elkülönítésére, tudja az információkat értelmezni, elemezni.   

c) attitűdje 

- törekszik a valóságos folyamatok és összefüggések feltárására, az életmóddal és a fogyasztási 

szokásokkal kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek felismerésére. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, 

titoktartási kötelezettségét megtartja. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

dr. habil. Leveleki Magdolna Ph.D. tanszékvezető főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

dr. habil. Leveleki Magdolna Ph.D. tanszékvezető főiskolai tanár 
 


