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Tantárgy neve: Módszertani felkészítés 

tudományos diákköri kutatásokra 

Tantárgy neptun kódja: GTGKG114BN 

Tantárgy jellege: SZV 

Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Karajz Sándor, egyetemi docens 

Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: Dr. Szilágyi Roland, Sáfrányné dr. Gubik Andrea 

Javasolt félév: 1. és 2. Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

Óraszám (ea+gy): 0+2 Számonkérés módja: Aláírás – gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy alapvető feladata a hallgatók módszertani felkészítése 

magas színvonalú tudományos diákköri munkára. Az oktatás csoportosan történik, a tudományos 

diákköri munkában részt vevő hallgatók a félév során megismerik a tudományos kutatás alapvető 

fajtáit, jellemzőit, a kutatási terv összeállításának lépéseit. Elsajátítják az ismeretszerzéshez 

nélkülözhetetlen olvasási, tanulási és jegyzetelési technikákat. Tájékozódnak egy tudományos mű 

összeállításának tartalmi és formai szabályairól. Megtanulják a szekunder és primer kutatási 

formákat. Elsajátítják a kvalitatív és kvantitatív elemzési technikák módszertani alapjait, azokat 

gyakorlati példákon keresztül kipróbálják és gyakorolják. A félév során a hallgatók „tudományos 

kreativitása” olyan szintre fejlődik, amely elősegíti a témaválasztástól kezdődően, a módszerek 

kiválasztásán át, a kutatás elvégzésén keresztül, a sikeres tudományos diákköri tevékenységet. Az 

elsajátított képességek javítják a hallgató és a konzulens közötti későbbi együttműködés 

hatékonyságát. 

Oktatás ideje és helye: hétfő, 16-18 óra, A1/313 

Tantárgy tematikus leírása: 

Hét Téma Oktató 
02.27. A tudományos kutatás általános jellemzői 

A témaválasztás kérdései, a jó témaválasztás 

fontossága 

A tudományos kutatás célja, módszerei  

Dr. Karajz Sándor 

03.06. A megismerési folyamat jellemzése 

Kutatási terv felépítése, készítése 

Kreativitás, sokszínűség a tudományos kutatásban  

Dr. Karajz Sándor 

03.13. Tudományos munka összeállításának tartalmi és 

formai szabályai (tartalomjegyzék, hivatkozások, 

Táblák, adatok, grafikonok, ábrák, képek, fotók, 

irodalomjegyzék, stb.) 

Dr. Karajz Sándor 

03.20. A szakirodalom gyűjtése és feldolgozása, 

bibliográfia készítése 

Dr. Karajz Sándor 

03.27. Olvasási és jegyzetelési technikák, források típusai 

internetes, online és könyvtári források használata 

Dr. Karajz Sándor 

04.03. Kísérlet, terepkutatás, interjú Dr. Karajz Sándor 
04.10. Oktatási szünet  
04.17. Mintavételi eljárások Sáfrányné dr. Gubik 

Andrea 
04.24. Kérdőíves vizsgálatok Sáfrányné dr. Gubik 

Andrea 
05.01. Oktatási szünet --- 
05.08. Alapvető statisztikai módszerek Dr. Karajz Sándor 
05.15. Minták egyváltozós statisztikai elemzése Dr. Szilágyi Roland 
05.22. Többváltozós statisztikai módszerek Dr. Szilágyi Roland 
05.29. Részletes kutatási terv értékelése Dr. Karajz Sándor 

 



Számonkérés módja:  

 

Az aláírás megszerzése: gyakorlaton való aktív részvétel 

 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 

 

Részletes kutatási terv összeállítása 

 

Értékelés szempontjai: 

• Az elkészített kutatási terv milyen mértékben felel meg a tematikus előírásoknak 

• A kutatás tárgyának és céljának eredetisége, gyakorlati hasznosíthatósága 

• A kutatási terv elemeinek kidolgozottsága 

• A kutatási cél és a módszerek összhangja, a módszerek sokszínűsége 

• A tervezett kutatási módszerek teljessége 
 

A számszerű értékelés ötfokozatú (1-5) skálán történik, az előbb említett értékelési szempontok 

alapján.  

 

Kötelező irodalom:  
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Ajánlott irodalom: 

Kerékgyártó - Mudruczó -Sugár: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és üzleti 

életben Aula ISBN9639345091 

Mason, J. (2005): A kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely, Budapest (ISBN 963 7052 07 0) 

Babbie, E. (2008). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi 

Ketskeméty László – Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe, ELTE Eötvös 

Kiadó 

Sajtos – Mitev: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv 
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