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Oktatási cél:
Kurzusunk célja a problémakereső- és megoldó készség fejlesztése, a logikus gondolkodás
ösztönzése, a kritikai és szintetizáló látásmód erősítése, a rendszerező- és általánosítókészség
fejlesztése. Konkrét célunk megismertetni a hallgatókat a tudományos kutatómunka elméleti és
módszertani kérdéseivel. E tantárgy keretein belül a hallgató koncentráltan megismeri a
tudományos kutatás módszertani eszközeit, figyelmet fordítunk a kreativitás fejlesztésre, a
modern statisztikai módszerek használatára, de a statisztika felhasználásának konkrét
módszereire is. Kiemelt figyelmet fordítunk a kutatás etikai kérdéseire is.
Ismeretkörök:
1. Megismerés és tudomány. Elmélet és kutatás; társadalomtudományi kutatások: dedukció és
indukció, oksági kapcsolatok. Bevezetés a tudomány és a kutatásmódszertan alapjaiba.
2. A kutatási koncepció - kutatási terv készítés
3. Konceptualizálás és mérés; a mintavétel logikája. Adatok kvantifikálása, adatelemzés,
indexek, skálák, tipológiák.
4. Statisztikagyűjtés és -kezelés¸ táblázatok és ábrák. Modern matematikai- statisztikai
módszerek
5. Kérdőív szerkesztés, és feldolgozás kérdései. e-kérdőív.
6. Interjú fajták, az interjú készítés sajátosságai. Tartalomelemzés, kvalitatív kutatások.
7. Esettanulmányok a tudományos kutatómunkában
8. Adatbányászat. Távoli elérésű adatbázisok szerepe a kutatómunkában
9. A kutatás etikai kérdései. A forrásfelhasználás lehetőségei és etikája.
10. Kreativitás és fejlesztése.
11. Az értekezés vázlatának (tervének) elkészítése. Formai követelmények az értekezéssel
szemben. A tudományos közlés szabályai, formai követelmények a dolgozat készítésekor.
12. Az értekezés megvédése. A jó tézis a sikeres védés alapvető feltétele. A tézisekkel
szembeni tartalmi és formai követelmények. A védéssel kapcsolatos eljárási és magatartási
szabályok.
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Hallgatói egyéni feladat típusai:
Továbbfejlesztési javaslatokat tartalmazó kritikát kell írni a "Tanácsok, tippek, trükkök" c
könyvről, és egy kutatásmódszertani témában prezentációt tartani.

