
ORVOSI SZOCIOLÓGIA PROJEKTFELADAT 2020/2021 

 

Az orvosi szociológia tantárgy keretein belül a hallgatók projektfeladatot végeznek, amely a félév teljesítésének, az aláírás 

megadásának a feltétele. A projektfeladat egyeztetése az első két gyakorlaton történik.  

A gyakorlatokon a hallgatók kisebb teamekben, egy-egy témát dolgoznak fel az alábbiak szerint.  

A témát és a teamek konkrét munkáját (módszer, altéma stb.) a diákok együtt választják ki és a gyakorlatvezetővel konkretizálják. 

A csoportmunka sikeres elvégzéséhez a hallgatók módszertani segédanyagot kapnak, melyet az oktatási anyagok között a 

honlapon, a tankönyvben, ill. az e-learning rendszerben (Moodle) találhatnak meg. 

 

A projektmunka hat nagy témaköre, melyből választani lehet (altémák listáját a gyakorlatvezető ismerteti): 

 

 

1. Társadalmi egyenlőtlenségek  4. Egészségügyi rendszerek 

2. Egészségviselkedés/Betegviselkedés 5. A 21. századi orvos-beteg kapcsolat, digitális egészség 

3. Információszerzés, terápiaválasztás 6. Orvosi hivatás, kiégés 

 

A projektmunkát többféleképpen lehet megvalósítani; a formai választáshoz segédanyagot a gyakorlatvezető biztosít a team 

számára. A projektmunkának tartalmaznia kell min. 2-4 tudományos cikket/könyvfejezetet (ha irodalomelemzés, akkor 2 

cikk/hallgató), releváns statisztikai adatokat és min. egy videó részletet szükséges bemutatni. A projektfeladat értékelésénél előny, 

ha tartalmaz saját kutatást. Ezen kívül továbbgondolandó kérdéseket és interaktív feladatokat szükséges a csoport számára 

prezentálni. A következő formai lehetőségek közül lehet választani: 

 

 

FORMA RÉSZLETEZÉS 

Videó 

Különböző módszerekkel lehet videót készíteni az előre megírt tartalomból: ppt és hangrámondás, 

Prezi vagy Zoom felvétel, mobil vagy más eszközzel készített képi felvétel stb. 

A videó tartalma egy adott altéma kreatív feldolgozása, célja az altéma ismertetése 

Online felmérés 
Kérdőíves felmérés mely online történik és az eredmények szervezett bemutatása 

A kérdőív valamely előre meghatározott témában, konkrét hipotézisek tesztelését szolgálja 

Irodalomelemzés 
Minimum 2 tudományos cikk per hallgató tartalmának szintézise és az eredmények szervezett 

bemutatása 

Tartalomelemzés 

Közösségi média, film sorozat, vagy egyéb jellegű szövegkorpusz szisztematikus elemzése, valamint 

ennek előadás formájában történő bemutatása. Az ismertetés szerkezete: bevezetés 

(témameghatározás, relevancia), módszerek (mintavételezés, elemzési szempontok), eredmények 

(tematikus vagy egyéb elemzés bemutatása), és diszkusszió (tágabb szakirodalmi keretbe való 

helyezése minimum 2 szakcikk alapján) 

Interjú 

Egy vagy több személlyel készült interjú, előre meghatározott kérdések alapján, valamint mindezek 

előadás formájában történő bemutatása. Az ismertetés szerkezete: bevezetés (témameghatározás, 

relevancia), módszerek (kérdések és alany/ok), eredmények (válaszok szervezett bemutatása), és 

diszkusszió (tágabb szakirodalmi keretbe való helyezése minimum 2 szakcikk alapján) 

 

A projekt „megfelelt” vagy „nem megfelelt” értékelést kap, melynek szempontjai: 

 

KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

Kivitelezési terv 

Gyakorlatvezetőnek kell megküldeni 2020. okt 10-ig . Tartalmazza: 

-az altéma tartalmi részletezését (téma meghatározása, felhasznált irodalom) 

-a projekt formáját (előadás, videó stb. lásd alább a választási lehetőségeket) 

Lásd alább: „A kivitelezési terv kötelező tartalma” 

Projektmunka bemutatása 

Értékelési szempontok: 

-Megadott időkereten belül (10-15perc) 

-Felhasznált irodalom szakszerű és láthatóan fel van tűntetve 

-A team összes tagja részt vesz a projektmunka elkészítésében és bemutatásában 

-A projektmunka terméke (videó, előadás stb.) szakszerű, érdekes 

 

A kivitelezési terv részletei választott forma szerint: 

 

PROJEKTMUNKA FORMÁJA KIVITELEZÉSI TERV KÖTELEZŐ TARTALMA 

Videó Forgatókönyv, mely tartalmazza a videó teljes szövegét és a tervezett jeleneteket 

Online felmérés A kérdőív szerkezete és konkrét kérdései (és válaszlehetőségei) 

Irodalomelemzés Az elemzés szempontjai és a választott cikkek 

Tartalomelemzés  Az elemzés szempontjai és a választott szövegkorpusz 

Interjú A választott téma részletezése, az alanyok felkeresési módja, és az interjúkérdések 

 


