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Az órA tEMAtIKájáNAK réSzlEtES ISMErtEtéSE

A foglalkozás célja az egyetemre frissen bekerült hallgatók tájékoztatása, egymás megismerésének segítése, szakmai 
integrációjuk alakítása. A szemináriumi foglalkozások kötetlenek, de a félév során a következő témákról és problé-
mákról lesz szó szó: 

1. A hallgatók: ki-kicsoda a közülük, miért jött a szakra, mit akar, mit csinál, stb.
2. A tanárok: kik tanítják majd őket, mivel foglalkoznak stb.
3. A szak: milyen a politológia szak, a képzés struktúrája, milyen tárgyakat tanulnak, stb.
4. A politológia: mi egyáltalán a politikatudomány, milyen a társadalmi megítélése, haszna, az elhelyezkedési le-

hetőségek stb.
5. A szakma: a politikatudomány hazai működése, szervezetek, intézmények, folyóiratok, személyiségek, tanszékek stb.
6. Az egyetem: tisztségei és tisztségviselői, szervezete, működése, lehetőségei, stb.
7. Az egyetemi munka: mit jelent az egyetemi tanulás, vizsgák, módszerek stb.
8. A város: Miskolc múltja és jelene, a város lehetőségei, fiatalok a városban stb.
9. A politika: milyen a magyar közélet és politika állapota, erről ők mit gondolnak stb.
10. A társadalom: mit gondolnak és tudnak a magyar társadalomról, a viszonyokról stb.

A fenti témákat elsősorban kötetlen beszélgetések során tárgyaljuk meg, de lehetőség van meghívásokra (kollégák, 
egyetemi tisztségviselők, diákképviselők és mások), rövid beszámolókra és tájékoztatásokra. A fent jelzett témák a le-
hetséges beszélgetési tárgyak körét jelölik, nem a sorrendet, ami megváltozhat a spontán érdeklődés, vagy például a 
meghívások nyomán. 
 

Az AláíráS fEltétElE éS A SzáMoNKéréS MóDjA
 
Az aláírás feltétele a szemináriumon való jelenlét. Maximum három hiányzás megengedett. 

KötElEző IroDAloM  

A szeminárium hallgatói olvasni is fognak, de ez az érdeklődés és megtárgyalt témák függvényében alakul. Az olvasmá-
nyok lehetnek egyetemi dokumentumok, honlapok, publicisztikák, tudományos dolgozatok és mások.
 

foNtoSABB AjáNlott IroDAloM 
  —  
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