
 
TANTÁRGY LEÍRÁS 

 
A tantárgy megnevezése: Az empírikus társadalomkutatás kvantitatív és 

kvalitatív módszerei 
Tantervi kód:  PMTEVNF705 
Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor):  2/30 előadás 
Félévzárási követelmény:  Kollokvium 
Kredit:  4 
Javasolt szemeszter:  1 
Tanszék megnevezése: Pedagógia Tanszék 
Képzési terület: FSZ 
Célja: A kurzus célja a hallgatók bevezetése az empirikus kutatás kvantitatív módszereinek és 

kvalitatív technikáinak alkalmazásába  gyakorlati feladatokon keresztül. 
Rövid tantárgyprogram: A portfólió-készítés alapismeretei. Különbségek a hétköznapi megismerés és a 
tudományos megismerés között. Oksági kapcsolatok. A megismerési folyamat felépítése. Kutatási célok 
megfogalmazása. Hipotézisek. A kutatás megtervezése: célkitűzés, konceptualizálás, a kutatási módszer 
megválasztása, mintaválasztás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, elemzés. Kérdőívkészítés, kérdéstípusok. 
Statisztika: számtani közép, módusz, medián. Variancia, szórás. Néhány gyakrabban használt matematikai 
statisztikai eljárás: korrelációszámítás, t-próbák, regresszióanalízis, faktoranalízis. Dokumentum- és 
tartalomelemzés. Interjútípusok, interjúzási technikák. A fókuszcsoport. Megfigyelés (terepmunka). Az 
esettanulmány. A kutatási eredmények közzététele, prezentáció összeállítása. Példák ismertetése, közös 
elemzése.  
 

A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok 
Tantárgyfelelős / Előadó (k) / 
Gyakorlatvezető(k): 

Mangné Kardos Zita, ügyvivő szakértő 
mang.zita@pmmik.pte.hu 

Aláírás megszerzés feltétele 
(évközi követelmények): 

Az előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti 
részvétel.  Az ellenőrzés katalógussal történik! 

Számonkérés módja: Írásbeli vizsga (50%) + gyakorlati feladatok (50%) 
Oktatási segédeszközök, 
jegyzetek, irodalmak: 

Az előadások anyaga (Megtalálható: CooSpacen) 
E. Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: 
Balassi.2000. ISBN: 963 506 379 2 

A tantárgy felvételének 
módja: 

ETR-en keresztüli tárgyfelvétel és egyéni órarend kialakítás 

 
• Fogadóóra: minden héten, kedden: 13.00-14.30 K 103-as iroda (Rókus utca) 

Részletes tantárgyprogram: 
Hét Ea/Gyak./Lab. Témakör 
1. 2 óra előadás A hallgatók tájékoztatása a tantárggyal kapcsolatos tudnivalókról, 

követelményekről, 
2. 2 óra előadás A portfólikészítés. 
3. 2 óra előadás A hétköznapi megismerés és a tudományos megismerés, oksági 

kapcsolatok. A megismerési folyamat felépítése. 
4. 2 óra előadás A kutatási célok, hipotézisek, a kutatás megtervezése. 
5. 2 óra előadás Kérdőívkészítés, kérdéstípusok. 
6. 2 óra előadás Néhány matematikai statisztikai eljárás. 
7. 2 óra előadás A hallgatók által elkészített kérdőívek bemutatása, értékelése 
8.  ŐSZI SZÜNET 
9. 2 óra előadás Dokumentum- és tartalomelemzés. 

10. 2 óra előadás Az interjú. 
11. 2 óra előadás A fókuszcsoport. A terepmunka (megfigyelés). 



12. 2 óra előadás A hallgatók által készített interjúk bemutatása, értékelése 
13. 2 óra előadás Az esettanulmány. 
14. 2 óra előadás A kutatási eredmények közzététele, prezentáció összeállítása. 
15. 2 óra előadás A hallgatók által készített esettanulmányok bemutatása, értékelése. 

 
 
Pécs, 2014. augusztus 25. 
  
        Mangné Kardos Zita 
  
        


