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A kurzus célja:
„(…) ha meg akarunk érteni egy tudományt, először nem az elméleteit vagy eredményeit kell megtekintenünk, és egészen
biztosan nem azt, amit hívei mondanak róla – azt kell megnéznünk, hogy mit csinálnak azok, akik a gyakorlatban művelik.”
(Geertz, 1994, 172.) E gondolatok szem előtt tartása mellett a kurzus során szó esik kutatási elméletekről, módszerekről, de
leginkább azok alkalmazási területeiről, illetve közvetlen használatuk modellezéséről. Legfőbb cél, hogy a hallgatók saját
doktori témájuk vonatkozásában megtalálják a leginkább hatékonyan alkalmazható kutatási módszereket. Ezt hivatott
elősegíteni az órai tananyag, az ajánlott szakirodalmak, a folyamatos csoportos ill. egyéni konzultációk és prezentációk.
Tartalma/témakörei:
A kutatási koncepció. Operacionalizálás. Az empirikus kutatás folyamata.
Kvalitatív és kvantitatív módszerek értelmezése. Adatfelvételi technikák. Desk research. Pilot Study.
A kutatás pszichológiai környezete. Szelektív észlelés. A hallgatás spirálja. Egyéni kutatási ambíciók.
A kurzus teljesítésének feltételei:
A félév végi osztályzat a félévközi – előre egyeztetett határidőkre elkészített – feladatok teljesítéséből, az órákon való aktív
részvételből áll. Félévközi feladatok: mini kutatások jelentéseinek elkészítése, megvitatása, egymás kutatási terveinek –
párokban történő - prezentálása, az ehhez kapcsolódó kommentek, csoport-témákra kérdőív készítése. Az egyéni kutatási
terv (órai és az önállóan gyűjtött, illetve ajánlott szakirodalmi ajánlások mentén történő) tovább gondolása esszé formájában
a vizsgaidőszak – csoporttal - előre egyeztetett időpontjára való leadása. Az ezt követő héten – szintén előre egyeztetett vizsgakonzultáción való jelenlét.
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