
 
Kurzuskód Felelős oktató Elnevezés Kredit Intézmény 

DIP6REE2 Rétsági 
Erzsébet  

Sport és 
társadalom II.  

1 kredit = 14 óra PTE ETK  
Fizioterápiás és 
Sporttudományi 
Intézet   

Tematika-célja: A 2015. tavaszán meghirdetett Sport és társadalom kurzussal kapcsolatos 
előzetes elvárásaink teljesültek, hiszen a 18 fő PhD hallgató részvétele a 
kérdéskör iránti érdeklődés bizonyítékának tekinthető. A kurzus előadásait 
követő megbeszélések és hozzászólások több olyan kérdést is felvetettek, 
amely arra ösztönzi a szervezőket, hogy a sport és társadalom színes és 
szerteágazó tematikájából további témakörökkel ismertessék meg a 
hallgatókat.  
A Sport és társadalom II. kurzusban terveink szerint döntően a sport 
specifikus kérdéseivel, ill. pedagógiai aspektusaival kívánunk foglalkozni. A 
kurzus célja, akárcsak a Sport és társadalom tavaszi kurzusának az, hogy a 
PhD hallgatók figyelmét ráirányítsa a sport és a társadalomtudományok 
szoros kapcsolatára, a sportoló embert és a sportoló ember által is formált 
társadalom viszonyát vizsgáló tudományterületre.       
 

 
A kurzus meghirdetése: 
   Félév:    ősz 
    

Jelentkezési határidő: szeptember 7. 
 

   Jelentkezés: cím:  PTE ETK Doktori Iskola PhD képzés 
       7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
     
 
A kurzust felvevő hallgatók maximális száma: 10 fő 
A kurzust felvevő hallgatók maximális száma: 30 fő 
 
Túljelentkezés esetén az elfogadás kritériuma: Jelentkezési sorrend 
 
Az oktatás időkerete: Kurzus teljes óraszáma: 14 óra 
    Előadások időpontja október/november 
 
A számonkérés formája:   írásbeli/szóbeli 
 
Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  szóbeli 
  
A kurzus elfogadásának kritériumai: részvétel a kurzus előadásain, és a megadott témában 
sikeres írásbeli dolgozat beadása. (max. 4 óra hiányzás) 
 
Távolmaradás pótlásának lehetőségei: konzultáció a felelős oktatóval    
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Bironé Nagy. E. (2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai 
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Laczkó T.- Rétsági E.(szerk., 2015): A sport társadalmi aspektusai. PTE ETK 
 
 
A foglalkozások témája és oktatója  
1. A sport szerepe a szocializációban. dr. habil. Rétsági Erzsébet. PTE ETK  
2. A sport, mint társadalmi kohéziós erő. dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette, PTE ETK  
3. Fogyatékkal élők sportja. dr. Tóvári Ferenc, PTE TTK   
4. A rekreációs sport helyzete és jellemzői hazánkban. Kovács Tamás Attila, ELTE, Budapest    
5. A harmadik életkor rekreációjának alapvető kérdései. dr. habil Lampek Kinga- dr. habil. 
Rétsági Erzsébet PTE ETK    
5. Hit és a vallás a sportban. Szilágyi László, PTE Rektori Hivatal  


