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Dr. habil Albert Fruzsina
 Az emberi kapcsolatok (barátság családi kapcsolatok) szociológiai szempontból
 ICT (Facebook stb) hatása a kapcsolatokra
 A hajléktalanság
Dr. Bozsonyi Károly
 Az öngyilkosság szociológiája
 Hálózat kutatás módszertani kérdései
 Műszeres TV nézettségi adatok szociológiai elemzése
 Választó viselkedés térbeli mintázatai
 Vallásossággal és hittel kapcsolatos attitűdök empírikus elemzése az ESS (European Social Survey)
adatbázisok alapján
Dr. Biró Emese





Családszociológia
Nemek viszonya, gender
A kultúra szociológiája
Kvalitatív módszereket alkalmazó kutatások

Dr. Csanády Márton
 Vallásszociológia
 Munkaerő vándorlás/ Brain drain
 Értékrend kutatás
 Intézményekbe vetett bizalom

Dr. habil Dupcsik Csaba
 A cigányok/romák kutatása – a magyarországi romakutatások
 A családi- és nemi szerepek változásai
 A magyar szociológia és protoszociológia története
 A „másság” képei
Dr. Ferencz Zoltán
 1. A környezetszociológia tárgya. (A környezetszociológia mint új diszciplína) Természet-EmberTársadalom (Szociológiai alapok Weber és Durkheim szövegeinek elemzése alapján.)
 2. Empirikus szociológia alapjai – útban a kutatási eredmények értelmezéséhez
 3. Világközvélemény a környezeti problémákról (Nemzeközi Gallup Intézet, Eurobarometer és hazai
kutatóintézetek közvélemény-kutatásának ismertetése)
 4. Fenntartható fejlődés a magyar gazdaságban. (A kontrollált és a természeti erőforrásokkal
számoló fejlődési koncepció elemzése.)
 5. Környezetvédő mozgalmak. (A nyugat-európai és a hazai mozgalmak tárgyalása.)








6. Környezetgazdálkodás és lakossági tudat. (Néhány hazai szociológiai felmérés eredményei.) A
környezetvédelem érdekviszonyai. (Egy szociológiai vizsgálat három magyar város lakosságának
környezeti tudatosságáról.) A szakértelem szerepe a környezetvédelemben. (Fő kérdés: legitim-e a
szakértő a lakosság, a laikusok szemében?)
7. Atomerőmű-vita a nyugati országokban. (A nyugat-európai tiltakozó mozgalmak története,
továbbá a csernobili katasztrófa.)
8. Az atomtemető-ügy: Ófalu és ami azóta történt.
9. A természeti katasztrófák társadalmi hatásai. Tiszai árvizek, ciánszennyezés és hatásai
10. Az ipari társadalom életérzülete. A tudományba és a technikába vetett hit megrendülésének
megvitatása. Kockázattársadalom. (Ulrich Beck német szociológus koncepciójának értékelése.)
Politikai tudáselmélet.

Dr. Sztárayné Kézdy Éva
 A származási arisztokrácia média-reprezentációja vagy/és a származási arisztokrácia lehetséges
szerepei a mai magyar társadalomban
 Húzó és taszító hatások - kivándorlási trendek a 2000-es évek elején
 „Egykézés” Magyarországon (társadalomtörténeti aspektusból vagy szakirodalom feldolgozás vagy
mai trendek)
 Bármely kvalitatív módszerrel feldolgozandó kutatási kérdés – előzetes egyeztetés alapján
Dr. Török Emőke
 Változások a munka világában, foglalkoztatás, munkanélküliség, munkaattitűdök
 A női szerepek változásai, a nők és a fizetett munka, munka és család, munka és magánélet
összeegyeztetése
 A munka társadalomtörténete, a munkafogalom átértelmeződései; a "(bér)munka utáni"
társadalom
 A "protestáns etika" hatása a munkához való viszonyra, szerepe a mai munkaattitűdökben
 Könyv és olvasás, olvasásszociológia, miért (nem) olvasnak a fiatalok
 A sport társadalmi összefüggései, esélyegyenlőség a sportban
 Iskola, oktatás, esélyegyenlőség
Duráczky Bálint









Esélyegyenlőség a felsőoktatásban
Időskori elmagányosodás
Vajdasági és Kárpátaljai magyarok munkavállalása az Eu-ban
Fogyatékkal élők munkaerőpiaci lehetőségei
Hallgatói lemorzsolódás a felsőoktatásban
Kitöltői motiváció az online adatgyűjtések esetében
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének módszertani kérdései
Kisegyházak fejlődése, szervezeti felépítésük jellegzetességei

Gergely Andrea — belső témavezető Török Emőke
 Piackutatás
 Ifjúságszociológia

Harkányi Ádám Máté
 A politikai kultúra szociológiai dimenziói
 Társadalmi- és politikai törésvonalak
 Szavazói magatartás és kutatása
Dr. Monostori Judit – belső témavezető Albert Fruzsina
 Demográfia
 Családpolitika
 Társadalom- és szociálpolitika
Rigó-Ditzendy Orsolya – belső témavezető Török Emőke
 Család- és ifjúságszociológia
Dr. Zsákai Szilvia — belső témavezető Biró Emese
 Társadalmi devianciák
 Szociálpszichológia
 Konfliktuskezelés
 Egészségszociológia

