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I.  

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Bölcsészettudományi Kar 

Szak Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy megnevezése Kutatásmódszertan  

(Metodologia cercetării stiintifice) 

A tantárgy típusa 

DF DD DS DC 

  X  

II.  

 Tantárgy felépítése (heti óraszám) 

Szemeszter Kreditszám Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt 

II. 3 - 2 - - 

III.  

Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív 

(X-szel jelölni) X   

IV. 

Tantárgy oktatója 

Név Varga Zsuzsa 

Intézmény Partiumi Keresztény Egyetem 

Tanszék Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 

Tanszék 

Tudományos fokozat drd. 

Didaktikai fokozat tanársegéd 

Besorolás társult 

Életkor 30 

V.  

A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A tudományos kutatás szabályainak és módszereinek megismerése. 

Felkészítés a tudományos kutatásokra, a szemináriumi dolgozatok és a szakdolgozat 

megírására. 

Kognitív kompetenciák: A kritikai gondolkodás fejlesztése, jelenségek felismerése és 

értelmezése. 

Szakmai kompetenciák: Szövegértelmezés, könyvtár- és internethasználat, adatbázis-építés, 

dolgozatírási készségek elsajátítása. 

Érzelmi és érték-kompetenciák: A tudományos kutatás értékének tudatosítása, a kritikai 

gondolkodás fontosságának felismerése, a tudományos kutatás etikai szempontjainak 

figyelembevétele. 

VI.  

Tantárgy tartalma 

Hét Szemináriumok Óra 

1. Téma: Bevezetés, szervezési kérdések 

Kulcsszavak: kompiláció, kutatás, kutatástervezés, 

(szak)dolgozat-írás, módszerek 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 
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- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia:  

kiosztott szöveg (Szerb Antal: A Pendragon-legenda – 

részlet)  

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. 

Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 15–39. 

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 9–24. 

2. Téma: A tudományos kutatás lépései 1. 

Kulcsszavak: célkitűzések, témaválasztás, az anyag 

felkutatása, forrástípusok, hasznos könyvek 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia:  

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. 

Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 2014. 39–59.  

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 24–133.  
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3. Téma: A tudományos kutatás lépései 2. – Az internet 

szerepe a kutatásban 

Kulcsszavak: keresés, tájékozódás, adatbázisok 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia:  

HEGYI ÁDÁM 2005. A magyar irodalomtörténet digitális 

segédletei. In: A magyar irodalom filológiája.   

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-

irodalom/ch07.html (2016.10.07.)  
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4. Téma: A tudományos kutatás lépései 3. 

Kulcsszavak: munkaterv, jegyzetelés, hipotézis, 

konceptualizálás, operacionálás 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia:  

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. 

Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 39–59. 
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UMBERTO ECO 1996 Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 133–176. 

5. Téma: Deduktív kutatási módszerek 

Kulcsszavak: forráskutatás, dokumentumelemzés, 

tartalomelemzés 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. 

Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 131–141. 
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6–7. Téma: Induktív kutatási módszerek 1. 

Kulcsszavak: megfigyelés, kérdőív 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. 

Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 59–109.  
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8–9. Téma: Induktív kutatási módszerek 2. 

Kulcsszavak: interjú, kísérlet, mintavételi eljárások 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. 

Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 2014. 109–131, 141–

146.  
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10. Téma: A dolgozat megfogalmazása 

Kulcsszavak: gyakori hibák, nyelvhelyesség és -

helytelenség, terpeszkedő kifejezések, szűkszavúság, 

bőbeszédűség, dagályosság, szótévesztés, közhelyes 

kifejezésmód, divatos szavak, stílustörés, logikai 

képtelenség 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 
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SZIKSZAINÉ NAGY IRMA 2007. Magyar stilisztika. Osiris 

Kiadó. Budapest. 92–116.  

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 176–221. 

11. Téma: A dolgozatírás technikája 1.  

Kulcsszavak: idézet, hivatkozás, lábjegyzet, parafrázis, 

plágium 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 

Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és 

jegyzetelési alapelvei: 

http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm (2016.10.07.) 

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 176–221.  
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12. Téma: A dolgozatírás technikája 2.  

Kulcsszavak: helyesírási kérdések, írásjelek, 

központozás, rövidítések 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 

LACKÓ KRISZTINA–MÁRTONFI ATTILA 2004. Helyesírás. 

Osiris Kiadó, Budapest. 291–359. 

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 221–256. 
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13. Téma: A dolgozatírás technikája 3.  

Kulcsszavak: szövegszerkesztés, fejezetek és alfejezetek, 

margó, sorköz, betűtípus és –méret 

A hallgatók kötelezettségei: 

- mozgósítsák az előzetes ismereteiket, 

- vegyenek részt aktívan a problematizálásban, 

- oldják meg helyesen az előkészített gyakorlatokat, 

- tegyenek fel kérdéseket a témakörben vagy a megoldott 

gyakorlatokkal kapcsolatban. 

Bibliográfia: 

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

Kairosz Kiadó. Budapest. 1996. 221–256.  
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14. Téma: Zárthelyi dolgozat  2 

VII. Általános bibliográfia 

http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm


1. Kötelező szakirodalom: 

Fóris Ágota 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás 

módszertanába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  

HEGYI ÁDÁM 2005. A magyar irodalomtörténet digitális segédletei. In: A magyar irodalom 

filológiája. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/ch07.html 

(2018.10.01.) 

HÉRA GÁBOR–LIGETI GYÖRGY 2005: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Kiadó. Budapest. 

LACKÓ KRISZTINA–MÁRTONFI ATTILA 2004. Helyesírás. Osiris Kiadó. Budapest. 

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE 2014. Kutatástervezés. Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0021_21_kutatastervezes_pdf/adatok.html (2018.10.01.) 

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA 2007. Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest.  

UMBERTO ECO 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó. Budapest. 

Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei: 

http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm (2018.10.01.) 

A Magyar Nyelvőr címleírási és jegyzetelési alapelvei: 

http://nyelvor.c3.hu/figyelm.htm (2018.10.01.) 

 

2. Ajánlott szakirodalom: 

GYURGYÁK JÁNOS 2005. Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris Kiadó. Budapest. 

VIII.  

Tevékenységi formák Didaktikai módszerek 

Szeminárium az olvasmányok megbeszélése, kiselőadások, 

vita, feladatok egyénileg és csoportosan 

IX.  

 Értékelés (írásbeli, írásbeli 

és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az érdemjegyből 

kollokvium írásbeli vizsga az 

olvasmányokból 

beadandók 

50% 

 

50% 

X. 

Egyéb 

A szemináriumokon az előírtaknak megfelelően a jelenlét kötelező. 

 

Tantárgy oktatója: 

Varga Zsuzsa 
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