
Tantárgyleírás 
Tantárgy neve magyarul Kutatásmódszertan 
Tantárgy neve angolul Research methods 

Kreditértéke 6 

A tantárgy besorolása  kötelező 

Óraszám az adott félévben 
(nappali/levelező) 

15/8 

Szervezeti egység 
 

Tantárgyfelelős Buda Péter 

Tantárgy oktatásába 
bevont oktató 

Nagy Viktória, Ágoston Annamária 

Ismeretanyag tömör 
leírása 

A hallgatók felsőfokú tanulmányaik során a legkülönbözőbb szinteken kötelesek 
kutatómunkát végezni. A kurzus célja, hogy a félév során elhangzott előadások és önálló 
munkát igénylő gyakorlati feladatok által fejlessze a hallgatók tudományos gondolkodását. 
Alapozó ismereteket nyújtunk a teológiai kutatás tervszerű, rendszerigényű és szakszerű 
lefolytatásának elsajátításához, továbbá a képzés során megírandó tudományos igényű 
dolgozatok elkészítéséhez.  
A kurzus főbb tematikája:  

1. Bevezetés a biblikus teológiai kutatásba: bibliai és teológiai bevezetés. 
2. Az önálló tudományos munka folyamata 1.: témaválasztás, anyaggyűjtés: 

elsődleges és másodlagos források, a források kritikai szűrése, a helyes és 
helytelen kutatói attitűd.  

3. Az önálló tudományos munka folyamata 2.: könyvtárhasználat, internetes 
források használata, lábjegyzetek, szakirodalmi – és internetes hivatkozás, a 
plágium fogalma.  

4. Az önálló tudományos munka folyamata 3.: A hipotézis és a kutatási terv. 
Kutatási technikák és elemzési módszerek. 

5. A kutató olvasói tevékenysége: a szövegértés és szövegértelmezés alapelvei. 
6. A teológiai szakmunka műfajai, szerkezete, nyelvezete, stílusa. Az érvelés 

tudománya. 
7. A szöveg formázásának fontossága, formázási követelmények, 

szövegszerkesztési alapismeretek. 

Előtanulmányi feltételek  – 

Az adott ismeret 
átadásában alkalmazandó 
további (sajátos) módok, 
jellemzők  

Tanári magyarázat, félév közbeni feladatok, hallgatókkal közös megvitatás. 

Kötelező irodalom  Lengyelné Molnár Tünde: Kutatástervezés. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 
2013. 

 

Ajánlott irodalom  Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 2008. 

 Kránitz Mihály − Török Csaba: Teológiai módszertan, Elméleti és gyakorlati 
bevezetés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Szent István 
Társulat, Budapest, 2008. 

 Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Zrt. Budapest, 2004. 

 McGrath, Alister: Tudomány és vallás. Typotex Kiadó, Budapest, 2003. 

 Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő, 
2000. 

 Vyhmeister, Nancy Jean: Quality Research Papers, For students of Religion and 
Theology. Zondervan publishing House, Grand Rapids, 2008. 

A tanóra típusa szeminárium 

Oktatás nyelve magyar (hun) 

Számonkérés módja gyakorlati jegy (A gyakorlati jegybe a hallgatók félév közbeni munkája is beleszámít.) 

© SSTF 

 


