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Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A tárgy oktatásának célja, hogy az eltérő előképzettségi nívójú hallgatók — 
különös tekintettel az elsőgenerációs értelmiségi szintre — megismerjék a 
tudományos gondolkodás, a kutatás és a tudományos szintű írásművek 
elkészítésének alapjait, és ezeket az ismereteket képesek legyenek 
közigazgatási pályájuk során kreatív módon alkalmazni. A félév elvégzése 
után a hallgató képes a tudományos kutatáshoz bármely helyen vagy 
adathordozón (könyvtár, könyv, folyóirat, internet, szürke irodalom, interjú, 
kérdőív, konferencia, stb.) adekvát forrásokat keresni és találni, képes ezeket 
cédulázással és egyéb módokon rendszerezni és feldolgozni, ezekből 
következtetéseket levonni, hipotézist felállítani és bizonyítani, illetve 
falszifikálni. Megtanulja a helyes témaválasztást és az írásmű 
A hallgató:
• képes lesz az értelmiségi szintnek megfelelő verbális és írásbeli 
kommunikációra
• képes lesz a szabad bölcsészet gondolati struktúrájában akadálytalanul 
közlekedni
• képes lesz értékelhető kutatási téma keresésére és felismerésére
• képes lesz kutatási tervet készíteni
• képes lesz egy tudományos igényű írásművet felépíteni, megszerkeszteni, és 
megírni
• ismerni és adekvát módon alkalmazni fogja a közkeletű hivatkozási 
rendszereket (APA, MLA, MSZ ISO 690:1991), továbbá az idézés szabályait, 
valamint a bibliográfia készítését
• képes lesz a különböző szintű gondolati tömörítés megvalósítására, rövid 
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1.)  Bevezetés. A szakdolgozatok iránt támasztott követelmények karunkon.
2.)  A témaválasztás
3.)  A problémafelvetés fontossága
4.) A felhasználandó szakirodalom kezelése
5.) A könyvtári/internetes kutatómunka és buktatói
 6.) Az önálló kutatás „lelke”, a saját kutatást megalapozó forrás. I. A 
kvantitatív jellegű forrásfeldolgozás.
7.) Az önálló kutatás „lelke”, a a saját kutatást megalapozó forrás. II. A szoft 
módszerek. A tartalomelemzés.
8.)Az önálló kutatás „lelke”, a a saját kutatást megalapozó forrás. II. A szoft 
módszerek. Az interjú.
9.)  A tudományos szövegek sajátosságai
10.) Tudományos írástechnikák gyakorlata
11.) A helyes hivatkozás
12.) A plágium 
 13.) A kutatási tervek bemutatása, megvitatása I.
14.)  A kutatási tervek bemutatása, megvitatása II.
15.) A kutatási tervek bemutatása, megvitatása III.

Az aláírás megadásának feltételei
A gyakorlatok rendszeres látogatása + egy kb. 5 oldalas kutatási terv
beadása/prezentálása

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

A vizsga módja

A hallgatók által megírt kutatási terv szövegéről szeretnénk az utolsó órákon 
elbeszélgetni és azt a résztvevőkkel közösen megvitatni, s ezen keresztül 
győződnénk meg arról, hogy a z egyes hallgatók megszerezték-e a fentebb 
említett kompetenciákat. 
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