KUTATÁSMÓDSZERTAN 2.
a tantárgy tematikája és követelménye, 2017-2018. tanév, 1. félév
Pénzügy mesterszak, levelező képzési rend
Tantárgy megnevezése:

Kutatásmódszertan 2.

Szak, szakirány, képzési rend (N, L):

Pénzügy mester, Vállalati pénzügy, L

Tanterv szerinti óraszám:

20 óra/félév

Előtanulmányi követelmények:

nincs

A tantárgy kreditértéke:

5

A tantárgy vizsgajellege:

írásbeli

A tantárgyat gondozó tanszék megnevezése

Pénzügy Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős neve:

Dr. Majoros Pál

Tantárgyfelelős beosztása:

főiskolai tanár

A tárgyat oktató(k) neve:

Dr. Majoros Pál, Dr. Csesznák Anita, Dr. Fellegi Miklós,
Dr. Farkas Szilveszter

A tantárgy tantervi helye:

2. évfolyam, 1. félév (vagy 2. félév összevont tanterv
esetében)

A tantárgy oktatásának célja:
Megismertetni a hallgatókat a tudományos kutatómunka alapvető elméleti és módszertani kérdéseivel. A
tárgy jellegét tekintve alapozó módszertani tárgy, amely a képzés valamennyi tárgykörében elősegíti az
eredményes kutató munka végzését. Felkészíti a hallgatót a témaválasztásra, a forráskutatásra,
megismerteti a kutatási módszereket, technikákat és segítséget ad a szakdolgozat elkészítéséhez.
Konkrét gyakorlati tanácsokat ad a szakdolgozat megírásához és megvédéséhez.
A tantárgy oktatásának specifikumát az adja, hogy a mesterszakos hallgatók mindegyike már készített
szakdolgozatot. E tantárgy keretein belül a hallgató koncentráltan megismeri a tudományos kutatás
módszertani eszközeit, figyelmet fordítunk a kreativitás fejlesztésre, a modern statisztikai módszerek
használatára, de a statisztika felhasználásának konkrét módszereire is. A kutatási eredmények közlése
(szakdolgozat, cikk, tanulmány, ill. power-point-os prezentáció) szintén a kutatómunkához tartozik, ezért
figyelünk erre is. Nagy figyelmet fordítunk a kutatás etikai kérdéseire.
A tantárgy feldolgozásának beosztása:
Konzultáció

Tartalom

1. konzultáció
(2017.09.15.
14.00-20.25)

[7 óra] Konceptualizálás, operacionalizálás, mérés. Kutatási koncepció készítése.
Kérdőív, interjú. A kutatás etikai kérdései. Szakdolgozat formai követelményei,
hivatkozások. (Pénzügy és Számvitel MSc együtt.)

2. konzultáció
(2017.10.06.
16.20-21.10)

[6 óra] – korábbi szakdolgozatokat felhasználva témák bemutatása. Hallgatói
feladatok: 1) kérdések megfogalmazása; 2) hipotézisek készítése (2 hipotézis); 3) a
rendelkezésre álló adatbázis alapján a hipotézisek vizsgálatához módszertani
megoldások/modellek kidolgozása és tesztelése. (A téma lehet saját szakdolgozati
téma is, ezt azoknak javasoljuk, akik ebben a félévben írják a szakdolgozatukat.) A
konzultáció végére elkészített hipotézis tesztelés eredménye beadható e-mailen, a
konzultáció végén, és ezért plusz pont szerezhető.)
Kérjük, hogy hozzanak magukkal erre a konzultációs alkalomra laptop-ot vagy
tabletet, amin excel és/vagy spss próbaverzió telepített és futtatható. Számvitel
mesterszak konzultációja a D előadóban lesz. A Pénzügy mesterszak konzultációs
helyszínéről Neptun üzenetet kapnak a hallgatók!

3. konzultáció
(2017.10.20.

[7 óra, megosztás, ] Kreativitás fejlesztés. Prezentáció. – 3 óra Majoros Pál (Pénzügy
és Számvitel MSc együtt.)

14.40-20.25)

4 óra – Konzultáció a beadandó dolgozatokról (tartalmi és formai kérdések). A 4órás
konzultáció bonyolítása egyeztetés alatt! Pénzügy külön, Számvitel mesterszakos
hallgatók a Neptun órarend szerinti előadóban maradnak!

Az ismeretek ellenőrzése

Tantárgyi követelmény: 10-12 oldalas dolgozat/kisesszé megírása egyénileg. Olyan témát válasszon,
ami leendő szakdolgozatának része lehet. (Címlap és Irodalomjegyzék nem számít bele a 10-12 oldalba.)

Beadási határidő: 2017. november 20. hétfő 24 óra.
Aláírás feltétele: Beadandó feladat határidőre történő teljesítése, megküldése e-mailben. Az e-mailben
küldött fájl elnevezésének mintája: vezetéknév_keresztnév_msc_beadando 2017-2018-1.doc.
Hivatkozási rend, mint Közgazdasági Szemle.
E-mail: farkas.szilveszter@uni-bge.hu
Teljesítmény értékelése, érdemjegy
Az érdemjegy két részből áll: 50 pont a házidolgozatra + 50 pont írásbeli dolgozat a vizsgaidőszakban,
összesen 100 pont.
Érdemjegy: 0-59 pont – elégtelen (1), 60-69 pont – elégséges (2), 70-79 pont – közepes (3), 80-89 pont
– jó (4), 90-100 pont – jeles (5)
TDK dolgozatot írók további kedvezményt kapnak. Helyezett dolgozat esetén megajánlott jegyet, helyezés
nélkül +15 pontot.
A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom

Kötelező irodalom:
Dr. Majoros Pál: Tanácsok, tippek, trükkök – nem csak szakdolgozatíróknak, Perfekt Kiadó,
Budapest, 2011.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Bp. 2001.
Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás, a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság
pszichológiája, Akadémiai Kiadó 2008
Reynolds, Garr: Prezentáció, HVG Könyvek, 2009.
Pervez Ghaugri – Kjell Gronhaug: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 2011.
Ajánlott irodalom:
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan, Szent István Egy., Gödöllő, Orsz. Mezőgazd.Mi.Int.
Bp, 2000
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Bp.1996.
Krippendorf, Klaus: Tartalomelemzés – módszertanának alapjai, Balassi Kiadó, Bp. 1995.
Wimmer-Juhász-Jeney: Hogyan írjunk…? 101 tanács (szak)dolgozatírőknak, Alinea kiadó,
Budapest, 2009.
Malhotra N. K.: Marketingkutatás, Budapest, KJK – Kerszöv Kiadó, 2002.
Hoffmann - Kozák - Veres: Piackutatás, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2006.
KVALE, Steinar: Az interjú, Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikájába, Jószöveg Műhely
Kiadó, Budapest, 2005.
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