
 

A 4/3-as doktori program 
képzésének kutatásmódszertani és 

statisztikai íve

Doktori tájékoztató

Követelmények és képzési ív ismertetése

(Mit biztosít a program + egyéni segítségkérés 
szükségessége)

Doktori felvételi

Tájékozódás a jelentkező előzetes 
képzettségéről, módszertani és statisztikai 

tudásáról + jelezni az elvárásokat

Felzárkóztató kurzus: Adatelemzés alapjai
(Bóné Veronika; minden tanév ősze)

Kötelező kurzus: Társadalomtudományi 
kutatási módszerek  

(Danis Ildikó; minden tanév ősze)

Kötelező kurzus: Statisztikai módszerek a 
társadalomtudományi kutatásokban

(Ittzés András; minden tanév tavasza)

Kötelezően választható kurzus: Többváltozós 
statisztikai eljárások (ÚJ) 

(Ittzés András; minden tanév ősze)

Kötelezően választható kurzus: Kvantitatív 
kutatás a terepen – a tervezéstől az elemzésig 

(Danis Ildikó; kétévente egyszer tavasszal -
felváltva a Kérdőíves órával)

Kötelezően választható kurzus:  Kérdőívek, 
skálák szerkesztése 

(Danis Ildikó; kétévente egyszer tavasszal -
felváltva a Kvanti terepen órával)

Cél: magabiztos módszertani és statisztikai 
tudás, ami a disszertáció elkészítésénél és 

védésénél is kulcsfontosságú

A kurzusok tartalma / Tennivalók

Ajánlott irodalmak közzététele a doktori 
program honlapján

Felvételi bizottságokban és témavezetőként képviseljük e 
módszertani szempontokat

Felvételt követően levélben az ajánlott módszertani 
irodalmak közzététele, amelyek forgathatók már a képzés 

megkezdése előtt.

Adatbázisépítés és -kezelés SPSS-ben 

Gyakorlatorientált  előadás a 
kutatásmódszertan alapjairól

Alapvető statisztikai eljárások (hipotézistesztelés, 
itemanalízis, leíró statisztikák, egy- és kétváltozós 

elemzések, parametrikus és nemparametrikus próbák); 
alapvetően épül az adatbázis kezelés felzárkóztató órára

Többváltozós statisztikai elemzések 
bevezetése; alapvetően épül az egy- és 

kétváltozós statisztika órára

Saját kutatáshoz rendelt gyakorlati tudás a 
kutatástervezésben és kivitelezésben: 

alapvetően épül a kötelező 
kutatásmódszertanra

Saját kutatáshoz szükséges mérőeszköz 
validálásának folyamata: alapvetően épül a 

kötelező kutatásmódszertanra és az alap 
statisztika órákra

Hallgatók mentorálása, témavezetők aktív 
közreműködése, szükség esetén hallgatók 
egyéni (fizetett) segítségeinek inspirálása

A 4/3-as doktori program társadalomtudományi program, ahol újszerű empirikus kutatások dokumentálását 
várjuk a disszertációkban és a szakcikkekben. A program a fenti képzési ívet tudja bejárni, előképzettségtől 

függően a többi szükséges ismeret és gyakorlat megszerzése a hallgató felelőssége!  
A hallgató az egész folyamatban kérhet módszertani segítséget,  

AZONBAN úgy nem vehet részt a komplex vizsgán, nem védheti meg sikerrel a disszertációját a munkahelyi és 
a nyilvános vitán, ha nincs tisztában a kutatása minden módszertani lépésével, döntésével és az 

eredményeinek  statisztikai hátterével!  


