Kurzus kódja(i): FLMD-242:5b
Kurzus címe: Kutatásmódszertan
Tanár neve: Strausz László
Kurzus időpontja, helye: Szerda 12.00-13.30 @ Stúdió
Kurzus típusa: Szeminárium
Kurzus leírása: A
szeminárium
a
mesterszakosok
kutatómunkáját
segíti,
a
témameghatározása utáni, illet e a konkrét írás elkezdése el tti szakasz an
A élé során a kutatásmódszertan logikai és módszertani ala jai, a
orrás eltárás, an agg jtés te hnikái mellett a ilmtudomán i kutatás
lehetséges módszerei ol an ormá an kerülnek terítékre, hog az eg es
témákhoz ka solódóan mindenkinek lehet sége n íljon t
r id
eszámolót is tartani a saját témájá al ka solat an A szeminárium élja,
hog a élé során mindenki számára tisztázódjanak kutatási éljai,
elkészülj n a kutatási kon e iója, és ezzel árhuzamosan el relé jen az
an agg jtés és eldolgozás terén is
Tématerv
1 A tudomán os kutatás ala t r én ei Ter ezés, ázisok A ilmtudomán i
kutatás sajátosságai Pro lematizálás, témakeresés − tí usok, ins irá iós
orrások
2. Saját témák emutatása 1
3 Saját témák emutatása 2
4 A kutatási kérdés Hi otézis-alkotás Téma lehatárolása A kutatási kérdés
és ro léma meghatározása Személ es és tudomán os rele an ia Kutatási
ter készítése
An agg jtés 1
omtatott orrások, k n tári keresés
ag ar és nem
mag ar n el szakirodalom
An agg jtés 2 Keresési te hnikák n-line orrások elektronikus
adat ázisok, keres motorok i liográ iakészítés
7 Feldolgozási módok Jeg zetelés Hi atkozási módok Utalás,
ssze oglalás, idézés Plágium, kutatásetika
8 Kutatási módszerek 1 Például Tartalomelemzés
9 Kutatási módszerek 2 Például Induktí , deduktí gondolatmenet
10 Kutatási módszerek 3 A ilm élda / esettanulmán / ilmelemzés
eé ítése a gondolatmenetbe.
11 emutatás kisel adás, rezentá iókészítés
12 Kiértékelés
Kurzus teljesítésének követelményei: 1. Órai munka: aktí jelenlét, m hel munká an aló rész étel
2. Házi feladatok: a kijel lt eladatok határid re aló elkészítése
3. Prezentációk: az el re eg eztetett témákhoz ka solódó, néhán
emutatók elkészítése

er es

A szeminárium ol amatos munkát igén el, háromnál t
hián zással, illet e
háromnál t
házi eladat kihag ásá al a tárg at nem lehet teljesíteni 10
er nél hossza késés hián zásnak számít
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