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A tantárgy célja: A doktori iskola jelöltjei már kell, hogy rendelkezzenek kutatásmódszertani 

alapokkal, de kérdés mennyire megbízhatóan és milyen biztonsággal tudják ezen tudásukat a 

gyakorlatban használni, amikor kutatásuk alanya az ember? Miként biztosítják a saját kutatásuk 

során, hogy az valóban tudományos legyen? A kurzus célja, hogy a gyakorlati és tapasztalati 

példákon keresztül tanulmányozzuk azokat a sarkpontokat, ahol egy tudományos 

társadalomkutatás sérülhet. 

A tantárgy előfeltétele: A kurzus elvégzéséhez biztos statisztikai alapok elengedhetetlenek 

és szükséges a kutatásmódszertan alapjainak előzetes ismerete. A képzés során a gyakorlati 

példák megoldásához szükség van: hozzáférésre egyetemi adatbázisokhoz, különböző 

statisztikai és módszertani programokra. 

A tantárgy tartalma, leírása: A tantárgy során kiemelten a deduktív módszertani technikákat 

vesszük górcső alá, így a ’hallgatók’ biztos alapokat kapnak a saját kutatásuk megtervezéséhez 

és kivitelezéséhez. Csak azokra a kutatási technikákra fókuszálunk, melynek alanya az ember, 

célcsoportja a társadalom egy jól meghatározott csoportja. A tárgy felépítésében a 

hallgatók már korábbi tudományos kutatásmódszertani ismereteiket feltételezve, a deduktív 

társadalomkutatás lépései szerint gyakorlati szempontból haladunk. A saját releváns kutatási 

kérdés biztos megfogalmazásától, a valóban megbízható és tudományos, saját témát lefedő 

szakirodalmi kutatásokon és azok feldolgozásán át, kitérünk a szekunder adatokra, és 

forrásokra. Majd az empirikus kutatások során minden egyes kvalitatív és kvantitatív technikát 

egyenként gyakorlati szempontból vesszük végig, mindezeket a hallgató kutatási kérdéseire 

szabottan. Így a hallgatók -saját kutatásaik során- biztonsággal használják majd a módszertani 

eszközöket így valóban érvényes és megbízható tudományos munkák születhetnek. A képzést, 

mint minden kutatást a publikáció és prezentáció témaköre zár, ebben a részben a hallgatók a 

tanultakat a saját kutatási témájukra vetítetten vezethetik végig. A kurzus kifejezetten a 

társadalom kutatásmódszertan gyakorlati alkalmazásra fókuszál, és feltételezi az alapvető 

technikák elméleti ismereteit. 

Kulcsszavak: deduktív módszertan, tudományosság alapfeltételei: az érvényesség és 

megbízhatóság, a pontos kutatási kérdés megfogalmazása, a megfelelő szakirodalmi források 

kiválasztása és feldolgozása, szekunder források biztonságos megítélése és felhasználása, 

empirikus kutatás a gyakorlatban: minta és reprezentativitás, módszertani eszközök megfelelő 

használata, adatfelvitel, és adatkezelés, elemzés: kudarcok, hibalehetőségek és megoldások, 

tudományos publikáció. 

Kötelező és Ajánlott irodalom: 

Mivel a tárgy teljességgel gyakorlati szemléletű a szakirodalom a kutatott téma függvényében 

változik. 


