
 

Tantárgyi tematika 
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Tantárgy kódja, neve MAD1106L Andragógiai kutatások 

módszertana 

A tantárgyfelelős neve Dr.Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes,PhD, főiskolai 

tanár 

Kreditpont 5 

Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 

Előfeltétel - 

Számonkérés gyakorlati jegy 

A tantárgy oktatója Dr.Szerafinné dr.Szabolcsi Ágnes PhD, főiskolai 

tanár 

Elérhetőségek E-mail: szabolcsi.agnes@nye.hu, fogadóóra: 

csütörtök 9.30-10.00, E ép. I. em. 118. sz. 

 

 
Féléves tematika: 

1. konzultáció: A tudományos kutatás jellemzői. A társadalom- és természettudományos 

kutatás sajátosságai.  Primer kutatási információk gyűjtése. A kutatási információk gyűjtése 

mintavétellel.  A szakirodalomkeresés módszerei, eszközei.  

2. konzultáció: Nyomtatott és elektronikus információforrások kezelése, értékelése. 

Andragógiai információforrások.  

3. konzultáció: Szakdolgozat, diplomamunka készítése. Témaválasztás, címadás nehézségei. 

Kutatási terv készítése. Az összegyűjtött szakirodalom feldolgozása. Az adatok 

kiértékelése.  Hivatkozási szabályok. Mellékletek. Prezentáció készítése. 

. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

 Egy félév végi zárthelyi dolgozat 50%-os teljesítése, házi dolgozat, prezentáció elkészítése. 

 

- A vizsgára bocsátás feltétele:  

Beadási határidő: november 3. A házi dolgozatok formai követelményire a szakdolgozati 

útmutatóban foglaltak az irányadók. A határidő elmulasztása, a formai és tartalmi 



követelmények mellőzése, a dolgozat 51% alatti teljesítése a tantárgy félévi érvénytelenségét 

vonja maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az érdemjegyet az írásbeli dolgozat, a házi dolgozat és a szóbeli prezentáció számtani átlaga 

határozza meg.  
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