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Óratípus: 

Előadás X  

Szeminárium  � 

Gyakorlat   

Értékelés: 

Kollokvium X � 

Gyakorlati jegy  

A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató 

szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza 

keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban 

kommunikáljanak egymással és másokkal. A kötelező kurzusok megalapozzák a 

Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A választható kurzusok 

meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, 

mivel a szakkollégisták különböző karokon és szakokon folytatnak tanulmányokat. 

 

Tantárgy célja: 
Az embertan elhelyezése a természettudományok rendszerében, a biológiai 

tudományok körében. Ismertetni a biológiai antropológia tudományterületeinek 

rendszerét. Tudatosítani annak jelentőségét, hogy az embertan összehasonlító 

csoporttudomány. Az embert, mint természeti lényt, a társadalmi környezet 

hatásaival együtt, a természeti és társadalmi hatások alanyaként vizsgálni. 

Megismerni és felhasználni a tudományág sajátos természettudományos módszereit. 

Kiemelni a humánbiológia, mint összehasonlító tudomány biokulturális szemléletét, 

holisztikus megközelítési módját, evolúciós- és ökológiai szemléletét. Bemutatni a 

humánbiológia fontosabb hazai eredményeit. 

 

Kontakt óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 
A humánbiológia tárgya, felosztása, tudománytörténete. 

Az élők és a holtak antropológiája – módszertan. 

Az evolúció kérdései. 

A humán evolúció fontosabb lépései – hazai leletanyag. 

Történeti embertan részterületei. 

Neolitikum. Rézkor, bronzkor, vaskor. 

Római kor, népvándorlás. 

Avar kor, honfoglalás. 

Középkor. 

Újkor. 

Élő népességek vizsgálata. Populációgenetika. 

Növekedés, fejlődés. 

Alkattani kérdések. 
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