Tantárgy neve: Kötődési kutatások

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa1: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: gyak, 60
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): gyj
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2-3
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): A korai kötődés és zavarai kurzus
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Feladatok az MTA Fejlődéslélektani Csoportjának kötődéselméleti keretben folytatott
kutatásaiban
A kurzus során MTA Fejlődéslélektani Csoportjának kötődéselméleti keretben folytatott kutatásaiba
lehet bekapcsolódni. A kutatócsoportban végzett feladatok lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók a
gyakorlatban mélyítsék elméleti és metodológiai tudásukat. A kutatás különböző fázisaiban való aktív
részvétellel számos területen szerezhető gyakorlat: pl. vizsgálatok tervezése, elméleti kérdések
operacionalizálása, vizsgálatvezetés, kódolás, statisztikai feldolgozás, eredmények értelmezése.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
2
pl. évközi beszámoló

