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Tantárgy leírása:
A kurzus az empirikus kutatómunkát megalapozó statisztikai és módszertani ismereteket közvetíti, valamint
konzultációs lehetőséget biztosít a szakdolgozattal kapcsolatban.





Vizsgálattervezés: alapelvek és gyakorlati megfontolások
A szakirodalmi búvárkodás technikái
Az eset-változó adatmátrix kialakításának gyakorlati szempontjai
Előadástervezés Power Point prezentációval

A tantárgy kínálatában a kvalitatív és kvantitatív kutatás módszertana közül választhatnak azok a hallgatók,
akik ezt a tánegységet kívánják elvégezni.
Kötelező olvasmányok:
egyedileg szabályozott az adott tantárgyakban.

Tantárgy neve: PSZM-TI-122/1/1 Kutatásmódszertan (kvantitatív kutatások)
Tantárgy leírása:
A kurzus az empirikus kutatómunkát megalapozó statisztikai és módszertani ismereteket közvetíti, valamint
konzultációs lehetőséget biztosít a szakdolgozattal kapcsolatban.
 Vizsgálattervezés: alapelvek és gyakorlati megfontolások
 A szakirodalmi búvárkodás technikái
 Az eset-változó adatmátrix kialakításának gyakorlati szempontjai
 Hatékony adatbeviteli technikák
 Az adatkezelő és statisztikai programok áttekintése
 Statisztika dióhéjban: leíró statisztika
 Statisztika dióhéjban: hipotézisvizsgálat
 Statisztika dióhéjban: korreláció és regresszió
 Statisztika dióhéjban: mit kezdjünk a kvalitatív változókkal
 Táblázat és diagram készítés
 Előadástervezés Power Point prezentációval
Kötelező olvasmányok:
Szokolszky A. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat, Osiris kiadó.
Vargha A. (2000). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest,
Pólya Kiadó.
Székelyi M., Barna I. (2002) Túlélőkészlet az SPSS-hez Többváltozós elemzési technikákról
társadalomkutatók számára, Typotex Elektronikus Kiadó.

Tantárgy neve: PSZM-TI-122/1/2 Kvalitatív módszerek – narratív technikák
Tantárgy leírása:
Kvalitatív kutatások indokoltsága, tervezése (problémafelvetés, a kutató önreflexiója, a Grounded Theory
egyes elemeinek alkalmazása a mintaválasztásban, majd a kódolásban). A narratív megközelítésű interjú
készítésének kompetenciája (McAdams élettörténeti interjúvázlata alapján). A narratív szövegek (interjúk)
feldolgozása: a kódolás folyamatának készségszintű elsajátítása. Az eredmények publikálása: eltérés a
„kvantitatív” közleményektől: a szerzőiség, az önreflexió és az idézetek kezelésének készségszintű
elsajátítása.
Kötelező olvasmányok:
Rácz J (2006): Kvalitatív drogkutatások. L’Harmattan, Budapest. ISBN 963 9683 27 2
Kvalitatív kutatások (20-53), Kutatási módszerek (95-103), Az ágencia (224-260)
Denzin NK és Lincoln YS (szerk.): Handbook of qualitative research. 2nd edition. Sage, London. ISBN 07619-1512-5 Introduction (1-36), Grounded Theory (509-536), The interview (645-672) Data
management and analysis methods (769-802)

McAdams DP (1993): Personal myths and the making of the self. The Guilford Press, New York. ISBN 157230-188-0 Theme and ideological setting (67-90)Agentic and communal characters (133-164)
Agency and communion (App 1), Nuclear episodes (App 2)
László J (2005): A történetek tudománya. Új Mandátum, Budapest. ISBN 963 9494 59 3
A narratív pszichológia alapjai (94-114), Identitás és narratívum (115-126)

