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Tantárgy feladata és célja: 

A kulturális antropológia a különböző népek és népcsoportok kultúráját és társadalmi szerveződését 

empirikus, azaz tapasztalati tények alapján kutató tudomány, s mint ilyen következtetéseit a kutatott 

társadalom körében személyesen gyűjtött és rendszerezett információkból vonja le. A kurzus az empirikus 

kultúrakutatásának módszertani alapozása után az antropológiai kutatás módszertani sajátosságait kívánja 

bemutatni. A szeminárium átfogó képet kíván adni az antropológiai gyűjtőmunka legfontosabb módszereiről 

és technikáiról, másfelől az alapvető kutatástechnikák gyakoroltatásával fejleszteni kívánja a 

megfigyelőkészséget, valamint az adatrögzítés- és rendszerezés alkalmazásának lehetőségeit és módjait 

kívánja megismertetni.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik az önállóan megtervezett és megvalósított kutatáshoz vagy 

tudományos munkához és ismeri a széles körben alkalmazható, elfogadott szakspecifikus problémamegoldó 

kutatástechnikai eszközöket. 

Átlátja az antropológiai tudás gyakorlati alkalmazásának alapelveit, szakma specifikus praxisát és ennek 

etikai vonatkozásait a társadalmi döntéshozatali mechanizmusokban. 

Ismeri szakmai tudása folyamatos fejlesztésének és az újabb elméleti és módszertani ismeretek 

befogadásának mechanizmusait, technikáit és a szakterületével szoros kapcsolatban lévő társtudományok 

fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. 

képesség:  
Képes minőségi és mennyiségi adatok önálló antropológiai terepmunka során szerzett felgyűjtésére, 

bemutatására, értékelésére, értelmezésére, és magyarázatára, illetve az eredmények közvetítésére más 

tudományterületek szakemberei számára. 

Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre, a különböző következtetések 

szintetizálására, szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására és 

interdiszciplináris együttműködést követelő döntések előkészítésére. 

A kulturális antropológia kurrens elméletei és bevett kutatás-módszertani koncepciói alapján képes 

szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni. 

Elegendő tudással és jártassággal rendelkezik az antropológiaelmélet és módszertan képesség szintű 

gyakorlására, kritikai álláspont kialakítására és szükség esetén a holisztikus szemléletet követelő komplex 

kulturális és társadalmi problémák megoldásában önálló javaslatok kidolgozására. 

attitűd:  
A társadalmi és kulturális másság eseteit a semleges kutatói pozícióból következő általános elvárásoknak 

megfelelően toleránsan és empatikusan kezeli. 

A kulturális antropológiai gyakorlat révén szerzett, a kultúrát saját feltételei szerint belülről megértő 

tapasztalatait a társtudományok és az érdeklődő közvélemény felé hitelesen közvetíti. 

A kulturális antropológia nemzetközileg meghatározott kutatásetikai normáit betartja. 

autonómia és felelősség:  
Önállóan, bátran és felelősségteljesen vesz részt kulturális antropológiai szakmai koncepciók 

kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában. 

Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál kulturális antropológia projekteket. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 



 Gyakorlat: 

1.Megfigyelések az empirikus kultúrakutatásban. Proxemikai megfigyelés.  

2. A résztvevéses megfigyelés elmélete és gyakorlata.  

3. A terepmunka kutatások története.  

4. A terepmunka objektív feltételei.  

5. A terepmunka szubjektív feltételei.  

6. A cenzus fajtái, jelentősége.  

7. Feljegyzések a terepen.  

8. Interjútechnikák. Az etnográfiai interjú.  

9. Foglalkozási interjú.  

10. Élettörténeti interjú.  

11. Narratív interjú.  

12. A genealógiai interjú.  – online etnográfia – digitális antropológia 

13. Személyes dokumentumok az empirikus kultúrakutatásban.  

14. A szociometria alkalmazhatósága az antropológiai kutatásban 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Félév közben minden hallgató két rövid prezentációt készít és bemutat az előzetesen egyeztetett 

szakirodalmak alapján. 

Tanulási napló az olvasmányokról, terepmunkanapló, interjúrészlet és annak elemzése. Félév végén online 

teszt. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

Prezentációk 20 százalék, órai aktivitás 20 százalék, elvégzett terepmunkáról beadott szemináriumi 

dolgozat (6-8 oldal) 60 százalék 

3x10 pont = tanulási napló (mert egy szöveget már feldolgoztunk az órán), terepmunkanapló = 10 pont, 

interjúrészlet = 10 pont, online teszt = 50 pont 
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