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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Magyar nyelv és irodalom 

Course unit title Kutatásmódszertan 

Course unit code 15ММ001 

Type of course unit1  compulsory 

Level of course unit2 Master’s 

Field of Study (please see ISCED3) 0232 Literature and linguistics 

Semester when the course unit is offered winter 

Year of study (if applicable) 5 

Number of ECTS allocated 6 

Name of lecturer/lecturers dr. Ispánovics Csapó Julianna 

Name of contact person dr. Ispánovics Csapó Julianna 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

‒ 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

A hallgatók felkészülnek a különböző információs intézményekben (könyvtár, levéltár, múzeum) végezhető önálló 

kutatómunkára, elsajátítják a dokumentumismeret tudásanyagát, képessé válnak arra, hogy önállóan elkészítsenek 

tudományos szakdolgozatot. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


A hallgató önálló kutatómunkát végez, tudományos szakdolgozatot ír a magyar irodalom, nyelvészet, folklór, 
kultúrtörténet témaköreiből. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Elméleti oktatás 

A tudomány, a tudományos információ fogalma. Információs központok (könyvtárak, múzeumok, archívumok). 

Könyvtártípusok, a könyvtár szerkezete. Katalógusok. A kiadványok szerkezete, típusai. Tanulmány, esszé, kritika. A 

monográfia. Tudományos folyóiratok. A bibliográfia. Tudományos szövegek olvasása. Tartalmi feltárás: annotáció, 

referátum. Hivatkozás, idézés. Tárgyszavak, kulcsszavak, kivonat. Témaválasztás, a tudományos szakdolgozat címe. A 

szakdolgozat szerkezete, stílusa és nyelve. A tudományos szakdolgozat megvédése, publikálása. Bibliometria, a 

tudományos munkák értékelésének a kritériumai. 

Gyakorlati oktatás 

A hallgatók önálló gyakorlati munka és szakdolgozat-készítés útján fejleszthetik az önálló kutatómunkához szükséges 
képességeiket, készségeiket. Önállóan (a mentortanár felügyeletével) választanak témát, tervezik meg a kutatás 
menetét, alakítják ki a dolgozat címét, szerkezetét, kutatják fel a releváns szakirodalmat, olvasnak tudományos 
szövegeket, készítenek jegyzeteket, fogalmaznak meg kulcsszavakat, írnak kivonatot, hivatkoznak, idéznek és 
szövegezik meg a szakdolgozatot. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Előadás, prezentáció, konzultáció, beszélgetés, vita, önálló kutatómunka és szakdolgozat-írás. 

REQUIRED READING 

 Тhomas S. Khun: A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest, Osiris, 2000. 
http://hps.elte.hu/~kutrovatz/tudfil/kuhn.pdf  

 Fülöp Géza: Az információ. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. 

 Rétfalvi Gábor: Infromációforrások. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1998. 

 Ungváry Rudolf–Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Budapest, Typotex, 2002. 
http://mek.oszk.hu/05000/05030/05030.pdf 

 Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest, Perfekt,  

 Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz, 1996.  http://www.kodaly-
bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf  

 Marija Kleut: Naučno delo od istraživanja do štampe. Novi Sad, Akademska knjiga, 2008. 

 Martha Boeglin: Akademsko pisanje korak po korak. Novi Sad, Akademska knjiga, 2010. 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Az előadásokon való aktív részvétel 10, gyakorlati munka – beszámoló 20, szakdolgozat írása 20, szóbeli vizsga 50 pont.  

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Hungarian 

 

 

http://hps.elte.hu/~kutrovatz/tudfil/kuhn.pdf
http://mek.oszk.hu/05000/05030/05030.pdf
http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-könyvek/Eco%20Hogyan%20írjunk%20szakdolgozatot.pdf
http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-könyvek/Eco%20Hogyan%20írjunk%20szakdolgozatot.pdf

