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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTV17 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kutatás, írás, prezentáció 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Research, writing, presentation 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): ÁNTK 

BA szintű szabadon választható tárgy  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Merkovity 

Norbert, PhD, adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 8 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (0 EA + 2 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, 

jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy célkitűzése a hallgatók 

megismertetése azokkal az alapelvekkel és módszerekkel, amelyek elsősorban a 

sikeres szakdolgozat elkészítéséhez, de másodsorban ezen túlmenően a 

társadalomtudományok területén végzett sikeres kutatásokhoz szükségesek. Az 

ismeretek között általános tudományelméleti alapozás, majd a mesterképzés 

célkitűzésével összhangban levő gyakorlati jellegű anyag szerepelnek a kvantitatív, 

kvalitatív illetve kevert módszerek alkalmazásával kapcsolatban. Az állam- és 

közigazgatás-tudomány multidiszciplináris jellege miatt külön bemutatásra kerülnek 

az eltérő építő szakterületek paradigmái, mint pl. a jogi, szociológiai, pszichológiai, 

közgazdasági illetve politikatudományi sajátosságok. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The purpose of the 

course is to introduce students with the principles and methods that are necessary for 

the successful completion of a thesis, but secondly, for successful research in the field 

of social sciences. The knowledge is based on a general sciences theoretic foundation 

and the practical material in accordance with the objective of the master's degree in 

quantitative, qualitative and mixed methods. Because of the multidisciplinary nature 

of state theory and public administration, the paradigms of different core disciplines 

are presented separately, for example. legal, sociological, psychological, economics 

and political science methods.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Ismeretei birtokában értelmezni tudja a tudományos eredményeket, elő 

tudja azoknak, kutatást tud folytatni. 



Képességei: A tananyag elsajátításával a hallgató rendelkezik olyan kommunikatív 

kompetenciával, melynek révén hozzájárulhat szervezési és igazgatási problémák 

megoldásához a közigazgatás és a politikai tevékenység különböző szervezetei 

szintjein.  

Attitűdje: Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos 

következtetéseket megosztja környezetével. Törekszik arra, hogy a problémákat 

lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. 

Autonómiája és felelőssége: Gyakorlatába beépíti és alkalmazza az e szakterületen 

folyó kutatások eredményeit. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: Student has the ability to understand academic results, to present them 

and to conduct a research. 

Capabilities: By mastering the curriculum, the student has the communicative 

competence to contribute to the resolution of organizational and administrative 

problems at the various levels of public administration and political activity. 

Attitude: The student follows the evolution of its profession, shares new findings, 

facts and scientific conclusions with its surroundings. Student strives to solve problems 

as much as possible in collaboration with others. 

Autonomy and responsibility: The student integrates and applies the results of 

research in this field into practice. 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, 

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. Mi a kutatás? (What is research?); 

12.2. Mi a tudomány? (What is science?); 

12.3. Hogyan olvassuk a tudományos kutatási eredményeket? (How to read scientific 

research results?); 

12.4. Források (Sources); 

12.5. Kutatási probléma és a hipotézis (Research problem and the hypothesis); 

12.6. Kutatási módszerek (Research methods); 

12.7. Példák a kvalitatív kutatásra (Examples for qualitative research); 

12.8. Példák a kvantitatív kutatásra (Examples for quantitative reserach); 

12.9. Hogyan foglaljuk össze a kutatást? (How to make a reserach summary?); 

12.10. Tudományos írás (Academic writing); 

12.11. Publikálás (Publication); 

12.12. Prezentálási módszerek (Methods of presentation); 

12.13. Hallgatói kiselőadások 1. (Students presentation 1.); 

12.14. Hallgatói kiselőadások 2. (Students presentation 2.); 

12.15. Zárás (Closure).  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 



A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az elfogadható hiányzások mértéke 

25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója által meghatározott 

témakörben előadás készítése és prezentálása szükséges. A hallgató köteles az 

előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. Egyéb esetekben a A 

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat által meghatározott módon kell eljárni. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

A tanulmányi munka alapja az órai aktivitás és a tantárgyi tematikában meghatározott 

időpontban kiselőadás tartása a hallgató által tantárgyi programból választott témából. 

A prezentáció értékelése ötfokozatú skálán történik. Amennyiben a hallgató nem tudja 

megtartani a kis előadást, úgy az oktató által meghatározott terjedelemben beadandó 

dolgozatot köteles készíteni a szemeszter végéig. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele 75%-os részvétel a foglalkozásokon, illetve a 

prezentáció megtartása. 

16.2. Az értékelés: 

Részvétel a szemináriumi foglalkozások legalább 75 %-án, valamint a prezentáció 

megtartása. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

évközi értékelés (ÉÉ). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 

2003. ISBN: 9635065639   

2. Szabolcs Éva: A kvalitatív kutatás metodológiája, Műszaki Kiadó, Budapest, 2001., 

ISBN: 96316078373. 

3. Falusi, Ollé: Az empirikus kutatások gyakorlata, Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó, Budapest, 2008, ISBN: 9789631960112 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Bailey. Stephen: Academic Writing : A Handbook for International Students. London 

and New York: Routledge, 2015., ISBN: 978–0–415–59580–3 

2. Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Kairos Kiadó, Budapest, 2002. ISBN: 

9789639137530  

 

Budapest, 2020.04.09. 

 

Dr. Merkovity Norbert, PhD, 

adjunktus sk. 

 


