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Bevezetés a nemek közötti viszonyok szociológiájába (Gregor Anikó) 

SZTT-tipp 

Leegutóbb SPSS kurzust tartott a sziszeseknek, idén nagyon más témával tér 

vissza hozzánk Gregor Anikó. A kurzus során több nézőpontból vizsgálhatjuk 

meg a nemi szerepeket, a nemek közti viszonyokat. Bár szociológiai fókuszú a 

kurzus, de a politikai gazdaságtani, pszichológiai vahy akár jogi vonatkozásokra 

is rálátást adhat. Az elméleti keretek ismertetése után ez a kurzus is a 

diskurzusról fog szólni. Gregor Anikó egy elképesztően figyelmes, és segítőkész 

oktató, aki bármilyen kérdésre szívesen válaszol. 

Követelmények: Félév végén standard, minimum 17 000 karakteres beszámoló, 

félév közben rendszeres készülés az órákra, kiadott feladatok elkészítése. 

Oktató: Gregor Anikó  

SZTT-ből kit keress a kurzussal kapcsolatban? Luca 

„A kurzus célja kettős. Egyrészt bevezetést ad a társadalmi nemekkel kapcsolatos legfontosabb 

szociológiai elméletekbe és megismerteti a résztvevőket a legfontosabb alapfogalmakkal. 

Másrészt ezeket az elméleteket és alapfogalmakat kontextualizálja, és kritikus vizsgálat tárgyává 

teszi, hogy az akadémiai függőség és imperializmus csapdáját lehetőség szerint elkerülve 

mennyiben és miként alkalmazhatók a magyarországi nemi viszonyok leírására, megragadására, 

és hogy a lokális nemi viszonyok alakulásában milyen szerepet játszik a keletközép-európai régió 

gazdasági-politikai mozgástere, az azt befolyásoló globális viszonyok és tényezők. A félév során 

különös figyelmet fordítunk arra, hogy feltárjuk, milyen strukturális tényezők és hogyan játszanak 

szerepet a nemek közötti viszonyok alakításában, milyen rendszerszintű problémák jelennek meg 

egy-egy, jellemzően individuálisan értelmezett helyzet mögött. Fő cél, hogy a résztvevők az órai 

viták és az olvasmányok alapján minél jobban elsajátítsák a nemek közötti egyenlőtlen 

viszonyokból fakadó társadalmi problémák rendszerszintű elemzési képességét. Bár a kurzus 

alapvetően szociológiai perspektívából tekint rá a nemek közötti társadalmi viszonyok 

problémakörére, rendszeresen kitér egy-egy vizsgált jelenség politikai gazdaságtani, 

pszichológiai, politológiai, jogi és kultúratudományi hátterére és lehetséges magyarázataira is.” 

(Gregor, 2021)  
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