1. Az Intézet neve:
2. A kutató(k) és a
kutatócsoport megnevezése
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INTÉZMÉNYI HATÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK SZABADIDŐS SPORTPROGRAMJAIBAN ÉS
3. Kutatási terület és a
VERSENYSPORTJÁBAN
kutatás kulcsszavai
Kulcsszavak: intézményi hatás, hallgatók, sportolási szokás,
szabadidő-és versenysport
Kutatásunk célja, hogy megismerjük és összehasonlítsuk a
4. Kutatási célok (1-2
különböző intézménytípusok sportkoncepcióit a szabadidősport
mondatban)
rendezvények és sportolási szokások tekintetében.
Tanulmányunk célja, hogy feltárja azokat az intézményi
erőforrásokat, melyek hatással lehetnek az intézmények szabadidős
sportéletére és versenysportjára, s ezáltal hallgatók sportolási
szokásaira: sportszervezeti jellemzők, célok, értékek, személyi
tényezők, infrastrukturális feltételek, hallgatói attitűdök. Az
intézmény típusa, jellemzői és küldetése együttesen alkotnak egy
olyan miliőt, ami megkülönbözteti az egyik intézményt a másiktól.
Vizsgálatunk elméleti háttereként az intézményi hatást vizsgáló
5. A kutatás leírása és az
modelleket vesszük alapul, melyeket Strange (2003) négy
eredményeinek bemutatása
kategóriába sorolt. Kutatásunk keretében strukturált interjúkat
(részletezve, max. 1500
készítettünk testnevelőkkel, sportért felelős vezetőkkel Keletkarakter)
Magyarországon, illetve felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, erdélyi és
partiumi, elsősorban kisebbségi magyarokat tömörítő felsőoktatási
intézményekben. Eredményeinket ATLAS.ti szövegelemző program
segítségével értékeltük. Eredményeink alapján a kutatásban részt
vett intézményeket négy kategóriába soroltuk: 1. versenysportorientált intézmények 2. a sportot közösségteremtésre használó
intézmények 3. testkultúra-minimalizáló intézmények 4. kötelező
testnevelés óra fókuszú intézmények.
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6. Kutató partnerek más
intézményből
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