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DEBRECENI EGYETEM 

NEVELÉS- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM 

TÁJÉKOZTATÓ 

2020. őszi szemeszter 
 

 

Tanulmányokat folytatnak 

 
  Név Kezdés Témavezető Megjegyzés 
Tóth Dorina Anna 16/17 Prof. Dr. Polónyi István Öszt. 

Barabás Andrea 17/18 Dr. Bacskai Katinka  

Demeter-Karászi Zsuzsanna 17/18 Prof. Dr. Pusztai Gabriella Öszt. 

Kelemen Gabriella 17/18 Dr. Bacskai Katinka  

Kocsis Zsófia 17/18 Prof. Dr. Pusztai Gabriella Öszt. 

Kozek Lilla 17/18 Dr. habil. Engler Ágnes  

Kristóf Zsolt 17/18 Dr. habil. Buda András  

Nagy Zsuzsa 17/18 Dr. habil. Müller Anetta  

Novák Ildikó Ágnes 17/18 Prof. Dr. Fónai Mihály  

Bartalis Izabella 18/19 Prof. Dr. Duffek Mihály  

Gintner Tamásné Hornyák Ágnes 18/19 Prof. Dr. Pusztai Gabriella  

Józsa Gabriella 18/19 Prof. Dr. Polónyi István  

Kerekes Rita 18/19 Dr. Váradi Judit  

Kiss Julianna 18/19 Dr. Váradi Judit  

Kuthy-Megyesi Judit 
18/19 Dr. Takács-Miklósi Márta –  

Dr. Juhász Erika 

 

Péter Csaba 18/19 Dr. Szűcs Tímea  

Szabó Dániel 18/19 Dr. habil. Kovács-Nagy Klára  

Sanaa Taher Saleh 
18/19 Deákné Dr. Dusa Ágnes Réka –  

Dr. Kovács Karolina Eszter 

Stip. Hung. 

Borsos Blanka Mónika 19/20 Prof. Dr. Duffek Mihály   

Csók Cintia 19/20 Prof. Dr. Pusztai Gabriella Öszt. 

Erdei Ildikó 19/20 Dr. Gortka-Rákó Erzsébet  

Gál Enikő  19/20 Dr. Fényes Zsuzsanna Hajnalka   

Godó Katalin 19/20 Dr. Ceglédi Tímea Öszt. 

Hrabéczy Anett 19/20 Prof. Dr. Pusztai Gabriella Öszt.  

Mike Ádám 19/20 Dr. Sárosi-Szabó Márta  

Radócz József Miklós 19/20 Dr. Váradi Judit   

Reszeginé Vályogos Krisztina  19/20 Prof. Dr. Polónyi István  

Szakál Zsolt 19/20 Dr. habil. Kovács-Nagy Klára  

Jennyfer Paola Casas Trujillo 
19/20 Prof. Dr. Pusztai Gabriella –  

Dr. Dabney-Fekete Ilona 

Stip. Hung. 

Peshawa Jalal Mohammed 
19/20 Dr. habil. Engler Ágnes –  

Dr. Erdei Gábor 

Stip. Hung. 

Bencze Ádám 20/21 Dr. habil. Engler Ágnes Öszt. 

Dan Beáta-Andrea 20/21 Dr. Kovács Karolina Eszter Öszt. 

Major Enikő 20/21 Dr. habil. Engler Ágnes  

Alexáné Dorogi Alexandra 20/21 Dr. Bacskai Katinka  

Alter Emese 20/21 Dr. habil. Bocsi Veronika Öszt. 

Rétháti Csilla 20/21 Dr. Gortka-Rákó Erzsébet  

Szabó Dóra 20/21 Bujdosóné Dr. habil. Dani Erzsébet Öszt. 

Hegedűs Gabriella 20/21 Dr. Csépes Ildikó Öszt. 

Beri Károly 20/21 Dr. Ceglédi Tímea Öszt. 

Láda Júlia Valéria 20/21 Dr. Váradi Judit  
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2020. őszi szemeszterben meghirdetett tanegységek 

I-II. évfolyam 

Főkollégiumok (2 kredit) (+ Főkollégiumi dolgozat 3 kreditért) 

A főkollégiumok teljesítése és a hozzá tartozó főkollégiumi dolgozat megírása a félév teljesítéséhez kötelező. 

A teljesítés módja: aktív részvétel az összes főkollégiumi előadáson, valamint az egyik főkollégiumhoz 

kapcsolódó publikáció színvonalú szakirodalmi feldolgozás keretében készített dolgozat benyújtása. 

 Pedagógia- és oktatástörténet 

 Dr. Biró Zsuzsanna Hanna (WJLF): Tanári életutak, karrierek – történetszociológiai kutatások 

a professziótörténet és a tudománytörténet határán (1890-2020) 

 Dr. Kattein-Pornói Rita (META-Don Bosco Szakgimnázium; WJLF): A tehetséggondozás 

története 

 Dr. habil. Rébay Magdolna (DE): A nőnevelés története 

 

 Társadalom- és művelődéstörténet 

 Dr. habil. Bocsi Veronika (DE): Értelmiségtörténet 

 Dr. habil. Nóbik Attila (SZTE): A tanító́i pálya feminizációja a 19. század végén 

Magyarországon a pedagógiai folyóiratok tükrében 

 Dr. Ozsváth Judit (BBTE): Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat helye a két 

világháború közötti erdélyi nevelésügyi sajtóban 

 

Összehasonlító pedagógia 3 kredit  

Az I-II. évfolyamnak a négy félév alatt három kurzus teljesítése kötelező.  

 

 Összehasonlító pedagógia (angol, I. évf.) – Dr. Inántsy-Pap Ágnes (SZAGKHF) 

 Összehasonlító pedagógia (angol, II. évf.) – Prof. Dr. Kozma Tamás (DE), Dr. Kovács Karolina Eszter (DE) 

 Összehasonlító pedagógia (német, I-II. évf.) – Prof. Dr. Brezsnyánszky László (DE), Dr. habil. Rébay 

Magdolna (DE) 

 Összehasonlító pedagógia (francia, I-II. évf.) – Prof. Dr. Szabó László Tamás (DE) 

 

Kutatási gyakorlatok  

Felvételük kötelező. A teljesítés módja: aktív részvétel tudományos vitákon (14 kontaktóra), a disszertáció 

elkészült részanyagainak bemutatása.  

I-II. évfolyam számára kötelező tárgyak: 

 Kutatási szeminárium (6 kredit) – Prof. Dr. Pusztai Gabriella (DE) 

 Témavezetői konzultáció (3 kredit): egyeztetés szerint (összesen 14 óra). A témavezetői konzultációt csak a 

témavezető írhatja alá. 

 

I. évfolyam számára további kötelező tárgyak: 

 Oktatáskutatás módszertana I.(3 kredit) – Prof. Dr. Polónyi István (DE) 

 Kutatásmódszertan: SPSS I. (3 kredit) – Dr. habil. Fényes Zsuzsanna Hajnalka (DE) 

 

II. évfolyam számára további kötelező tárgyak: 

 Oktatáskutatás módszertana III. (3 kredit) – Dr. habil. Sántha Kálmán (KJE) 

 Kutatásmódszertan: SPSS III. (3 kredit) – Deákné Dr. Dusa Ágnes Réka (KINCS) 
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Választható tanegységek és kötelezően választható kurzusok a Neveléstudományi Doktori Program kurzusaiból 

I-II. évf.: a négy félév során három kutatócsoport munka és egy kutatás- és tudományszervezési készségfejlesztés 

tárgy teljesítése kötelező, félévenként minimum egy tárgy (3 kredit). A kredit teljesítésének feltétele részvétel a 

kontaktórákon és megadott követelmények teljesítése. 

 

Kutatócsoport munka 

 

 CHERD kutatások (ösztöndíjasoknak kötelező) – Prof. Dr. Pusztai Gabriella (DE) 

 Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban – Prof. Dr. Pusztai Gabriella (DE) 

 Tanuló közösségek és társadalmi innovációk – Prof. Dr. Kozma Tamás (DE), Dr. Márkus Edina (DE) 

 Az online oktatás hatása az alapfokú hangszeres oktatásra – Dr. Váradi Judit (DE) 

 Összehasonlító elemzések az állami és felekezeti szektorban – Dr. Bacskai Katinka (DE) 

 Conference Tandem – Dr. Erdei Gábor (DE) 

Kutatási- és tudományszervezési készségfejlesztés 

 

 Szakirodalom-olvasó szeminárium (kutatói ösztöndíjasoknak kötelező)– Prof. Dr. Kozma Tamás (DE), Dr. 

Kovács Karolina Eszter (DE) 

 Elektronikus kiadványkészítés – Prof. Dr. Kozma Tamás (DE), Dr. Kovács Karolina Eszter (DE) 

 Publikáció előkészítés (CEJER) (kutatói ösztöndíjasoknak kötelező) – Prof. Dr. Pusztai Gabriella (DE), 

Demeter-Karászi Zsuzsanna (DE) 

 Disszeminációs tevékenység (ösztöndíjasoknak kötelező) – Prof. Dr. Pusztai Gabriella (DE) 

 Adatelemzési gyakorlatok: SPSS, R – Dr. Takács Péter (DE) 

 Online szakirodalmi adatbázisok kezelése – Dr. Tóth Erzsébet (DE) 

 Nemzetközi tudományos kommunikáció (angol nyelven) – Adrian Hatos PhD (BBTE), Maria Szymanska PhD 

(Jesuit University “Ignatianum”), Bertalan Pusztai PhD (SZTE), Edina Rutland PhD (SJCC) 

   

Közös kurzus a doktori iskola többi programjával (2 kredit)1 

A minor kurzusok meghirdetése folyamatban van. Elsősorban a DE Humán Tudományok Doktori Iskola Filozófia, 

Pszichológia és Szociológia Programjait ajánljuk. 

 

  

                                                 
1A négy félév alatt 2 kurzus teljesítése kötelező. A pszichológia kurzusokra Zeke Kláránál 

(zeke.klara@arts.unideb.hu), a filozófia kurzusokra Szakályné Lantai Lillánál (lantai.lilla@arts.unideb.hu), a 

szociológia kurzusokra Juhászné Marosi Editnél (edit.marosi@arts.unideb.hu) lehet majd jelentkezni.  

mailto:edit.marosi@arts.unideb.hu
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A félév teljesítésére vonatkozó általános információk 

A félévzárás feltétele I-II. évesek esetében: minimum 28 kredit. Ebből kötelezően előírt: 

 

főkollégium  4 kredit (2x2 kr) 

főkollégiumi dolgozat  3 kredit 

kutatási szeminárium  6 kredit 

összehasonlító pedagógia  3 kredit 

oktatáskutatás módszertana  3 kredit 

kutatásmódszertan  3 kredit 

kutatócsoport munka/kutatási- és 

tudományszervezési készségfejlesztés  

minimum 3 kredit 

témavezetői konzultáció  3 kredit 

Összesen 28 kredit 

 

 

A kreditszerzés feltétele 

 

Egy kredit megszerzéséhez a jelölt 14 kontaktórán (előadás, szeminárium, konzultáció stb.) vesz részt, 

dolgozatot készít (mintegy 20 oldal terjedelemben), a kollégiumot vezető oktatóval írásban értékelteti 

(1-5 osztályzatokkal), és a programtanácshoz benyújtja. Korábban más célra készített dolgozat 

(publikáció) beszámítása a kiválasztott kollégium vezetőjének jóváhagyásával kérhető. Ameddig 

érvényes hazai, illetve nemzetközi kredit-transzfer a doktori programok között nem jön létre, a 

kreditszerzésnek ugyanezek a feltételei érvényesek más (hazai, illetve külföldi) doktori programokból 

választott kollégiumok esetében is. 

 

Konferencia: minden félévben egy nívós magyar (3 kredit) és egy idegen nyelvű konferencia (5 kredit) 

számolható el. 

 

Publikáció: minden félévben egy nívós magyar (3 kredit), egy idegen nyelvű (5 kredit), és egy indexált 

(Scopus adatbázisban jegyzett folyóiratban megjelent) publikáció számolható el.2 

 

Tantárgy- és oktatásfejlesztés: csak ösztöndíjas hallgatóknak, ezen belül az oktatói ösztöndíjasoknak 

kötelező (2 kredit). 

 

  

                                                 
2 A doktori fokozatszerzésig a doktoranduszoknak minimum öt nívós, hazai és nemzetközi folyóiratban és/vagy 

lektorált kötetben közzétett publikációt kell összegyűjteniük. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos 

bizottságainak 2013-ban elfogadott és az MTA honlapján közzé tett folyóiratok listáját tartjuk irányadónak, de az 

öt publikáció egyikének az Educatio vagy a Magyar Pedagógia vagy a Hungarian Educational Research Journal 

(HERJ) vagy a kutatási iránynak megfelelő impakt faktorral rendelkező és/vagy SCOPUS-ban jegyzett nemzetközi 

folyóiratban kell megjelennie, s további publikációk elhelyezhetők az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága 

által felsorolt folyóiratok bármelyikében vagy lehetnek lektoralt könyvfejezetek, tanulmányok. 
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2020. őszi szemeszterben meghirdetett tanegységek 

III.-IV. évfolyam 

 Kutatási-disszertációs szakasz (5-8. félév) 

A kutatási-disszertációs szakaszban összesen 120 kreditet kell a hallgatóknak megszerezniük a négy 

félév alatt, ami kutatási és disszertációs kreditekből tevődik össze: 

 

Kötelezően teljesítendő kutatási kreditek az 5. félévben: 

 Kutatási szeminárium – Prof. Dr. Kozma Tamás (DE)  

(kurzus ideje: szeptember 30., október 14., november 11. 10.00 órától) 

 Publikáció, tézisfüzet és disszertáció előkészítő szeminárium – Prof. Dr. Polónyi István (DE) 

(kurzus ideje: szeptember 30., november 11. 14.00 órától) 

 Kutatásszevezési készségfejlesztés: online survey kérdőívek és módszereik – Dr. Markos Valéria 

(KINCS) 

(kurzus ideje: szeptember 30., október 14., november 11. 12.00 órától) 

 Kutatásmódszertan: változók előkészítése a statisztikai elemzésekhez – Dr. habil. Kovács-Nagy 

Klára (DE) 

(kurzus ideje: október 14. 14.00 órától, november 18. 11.00 órától, december 2. 13.00 órától) 

 Témavezetői konzultáció 

 Konferencia (hazai, nemzetközi)3 

 Publikáció (hazai, nemzetközi, indexált)4 

 Óratartás5 

 

Kötelezően teljesítendő kutatási kreditek az 7. félévben: 

 Kutatási szeminárium – Prof. Dr. Pusztai Gabriella (DE) 

(kurzus ideje: október 7., október 28., november 18., november 25., december 2. 15.00 órától) 

 Adatelemzés és disszertáció – Prof. Dr. Polónyi István (DE) 

(kurzus ideje: október 7., november 18. 13.00 órától) 

 Kutatásmódszertan: változók előkészítése a statisztikai elemzésekhez – Dr. habil. Kovács-Nagy 

Klára (DE) 

(kurzus ideje: október 14. 14.00 órától, november 18. 11.00 órától, december 2. 13.00 órától) 

 Tudománykommunikáció – Dr. Kenyeres Attila (DE)  

(kurzus ideje: október 28., november 25. 13.00 óra) 

 Témavezetői konzultáció  

 Konferencia (hazai, nemzetközi)6 

 Publikáció (hazai, nemzetközi, indexált)7 

 Óratartás8 

 

Kötelezően teljesítendő disszertációs kreditek minden félévben: 

 Disszertáció-fejezet védés 

A komplex vizsgát sikeresen teljesítő doktoranduszok félévente egy új fejezetet készítenek a 

disszertációjukból, melyet a témavezető és egy bíráló véleményez a következő szempontok szerint: 

a tézisdolgozatához képest valóban új fejezetet nyújtott-e be a doktorandusz, logikusan illeszkedik-

e a doktorandusz tézisdolgozatához és kutatási tervéhez az új fejezet, megfelel-e egy doktori 

értekezéstől elvárható szakmai színvonalnak az új fejezetben bemutatott szöveg, mik az új fejezet 

értékei, milyen pontosítani, javítani és kiegészíteni valók szükségesek az új fejezettel kapcsolatos 

további munka során. 

  

                                                 
3Minden félévben kötelező minimum egy hazai vagy egy nemzetközi konferenciaszereplést vállalni. 
4Minden félévben kötelező minimum egy hazai vagy egy nemzetközi publikációt bemutatni. 
5Csak ösztöndíjas hallgatóknak! 
6Minden félévben kötelező minimum egy hazai vagy egy nemzetközi konferenciaszereplést vállalni. 
7Minden félévben kötelező minimum egy hazai vagy egy nemzetközi publikációt bemutatni. 
8Csak ösztöndíjas hallgatóknak! 
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Courses in 2020 autumn semester for Doctoral Students in Stipedium 

Hungaricum Program 

 Main subjects (2-2 credits) + essay (3 credits) 

Completion of the main subjects and writing of the related essay are compulsory for the completion of the semester. 

Requirements: active participation in all lectures and submission of a thesis prepared in the framework of a high 

quality literature review related to one lecture. 

 

 Pedagogy-and Edcuation History: History of women's education (Magdolna Rébay, PhD, DE), Herbart and 

his influence on the hungarian educational system (Zsanett Bicsák, PhD), Economic, social and cultural 

conditions of the Horthy era and the talent rescue movement (Rita Kattein-Pornói, PhD, META-Don Bosco 

Szakgimnázium, WJLF), Early childhood comparative pedagogy and it’s history (Anikó Vargáné Nagy, PhD; 

DE) 

 Social- and Cultural History: Transformation of the societies from the 19th century to nowadays (Veronika 

Bocsi, PhD; DE), Special education’s history (Prof Simonetta Polenghy, PhD; UNICATT), Political 

minorities (Miklós Kovács, MK), The feminisation of the teaching profession in Hungary at the end of the 19th 

century in the light of pedagogical journals (Attila Nóbik, PhD, SZTE) 

 Comparative pedagogy (3 credits) 

 Comparative Pedagogy – Tamás Kozma DSc - Karolina Eszter Kovács PhD, DE 

 

 Research exercises 

Their admission is mandatory. Methods of participation: active participation in scientific discussions (14 contact 

hours), presentation of the final parts of the dissertation. 

 

 Research Seminar –Gábor Erdei PhD, DE 

 Supervisor Consultation 

 Education Research Methodology – Veronika Bocsi, PhD, DE 

 Research Methodology – Hajnalka Fényes, PhD, DE 

 

 Optional courses 

I-II. year: During the four semesters, three research group works and one research and science organization skills 

development course must be completed, with at least one subject per semester (3 credits). 

 

Research group works 

 CHERD researches – Gabriella Pusztai DSc, DE 

 Conference Tandem – Gábor Erdei PhD, DE 

 

Science organization skills development courses 

 Critical reading – Tamás Kozma DSc - Karolina Eszter Kovács PhD, DE (mandatory) 

 CEJER – Karolina Eszter Kovács PhD, DE 

 International scientific communication – Adrián Hatos, PhD, BBTE – Maria Mszymanska, PhD, Jesuit 

University “Ignatianum” – Bertalan Pusztai, PhD, SZTE – Edina Rutland, PhD, SJCC 

 Publication 

 Conference 

 

 

2020. őszi szemeszterben meghirdetett további tanegységek  

Doktorjelölti program: 

 Kutatási szeminárium doktorjelölteknek és abszolvált doktoranduszoknak (kutszem+) — Prof. Dr. Kozma 

Tamás (DE) 

Időpontok: szeptember 30., október 14., november 11. 14.00 órától 

 Bármelyik kurzus a doktori program kínálatából 

 

Kutatási szeminárium felvételizők számára (kutszem 0) – Prof. Dr. Polónyi István (DE) 

Időpontok: október 21., november 18., december 9. 16.00 órától 

 

Kutatótanári felkészítő program egyéni egyeztetés szerint 
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Tematikák 
 

I-II. évfolyam számára 
 

 

Főkollégiumok 

 

 

Pedagógia- és oktatástörténet 
 

Tanári életutak, karrierek – történetszociológiai kutatások a 

professziótörténet és a tudománytörténet határán (1890-2020) 

Oktató: Dr. Biró Zsuzsanna Hanna 
Időpont: szeptember 23. 14.00 óra 

 
A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a magyarországi történetszociológiai kutatások két 

kiemelkedő műhelyének mindennapjaiba, az ott folyó tudományos tevékenységek eredményeibe. A 

történetszociológia eszköztára ma már a neveléstudományi kutatásokban is jól ismert, elsősorban a 

különböző oktatási intézmények tanulói összetétele, a pedagógusszakmák rekrutációs jellemzői vagy a 

formális iskolai végzettségek társadalmi megoszlása vizsgálható általa. Ezzel a megközelítésmóddal a 

társadalom és oktatás viszonyát mikro- vagy makroadatokra támaszkodva tárjuk fel, statisztikai 

elemzések segítségével. Ez a kvantitatív kutatások világa, bár a forrásaink, amelyekből a személysoros 

történeti adattárak felépülnek, többnyire szöveges dokumentumok. 

Az előadás első részében azokat a nagyobb történeti adattárakat ismerhetjük meg, amelyek 

oktatástörténeti szempontból ma már kikerülhetetlenek, ugyanakkor még viszonylag „frissek” (értsd: az 

utóbbi tizenöt év termékei), teljes feldolgozásuk még nem történt meg, így ezek elemzése akár 

beépíthető egy-egy születő disszertációba. E területen a legkiemelkedőbb eredményekkel a Karády 

Viktor és Nagy Péter Tibor által vezetett kutatóműhely rendelkezik, akik minden felsőoktatási 

intézmény személysoros hallgatói adattárát létrehozták az 1870 és 1950 közötti korszakra, majd egy 

FP7-es kutatás keretében felállították az általunk ismert legnagyobb történeti iskolai adattárat, az 1850 

és 1950 között érettségizettekét több mint 300 ezer személy anyakönyvi adataival. Mivel az előadó e 

középiskolai adattár építésének szakmai irányítását végezte, hallgatóit bevezeti a kutatás 

„műhelytitkaiba”, majd bemutatja azt az adatbázist is, amelyen az 1890-1945 között középiskolai tanári 

diplomát szerzettek kollektív életútelemzését elvégezte, ami a disszertációja alapját adta.  

Az előadás második részében a neveléstudományi szaklapok „tudós társaságát” próbáljuk megragadni 

történetszociológiai módszerekkel. Itt is több adattárra támaszkodhatunk, melyek részben a már említett 

Karády-Nagy műhelyből származnak, részben az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének 

Pedagógiatörténeti tanszékéhez kötődnek, ahol Németh András vezetésével az utóbbi két évtizedben 

jelentős tudománytörténeti-tudományszociológiai vizsgálatok folytak a magyar neveléstudományi 

közösség kialakulásának, a pedagógiai kutatások intézményesülésének, tudományos diszciplinává 

válásának bemutatása céljából. Az előadó egy OTKA kutatás főállású kutatójaként néhány központi 

pedagógiai folyóirat magas reputációval rendelkező szerzőinek szociokulturális hátterét és 

karriermintázatait vizsgálta a 19. század végétől napjainkig, és elemzéseinek fő megállapításait foglalja 

össze az előadás második részében. 

Végül, de nem utolsó sorban: az előadás végén az előadó abba is szeretné beavatni hallgatóit, hogyan 

alakul át egy kutató érdeklődése, kutatási profilja, megközelítésmódja, amennyiben lehetőséget kap arra, 

hogy saját kutatóműhelyt hozzon létre. Az előadást követően az elhangzottakkal kapcsolatos szakmai 

beszélgetésre kerül majd sor. 

 

A kurzus teljesítése: 40.000 karakter terjedelmű dolgozat, ami a doktori értekezés egyik elméleti 

fejezetének alapját képezi.  
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Ajánlott irodalom:  
 Karády Viktor (2007): A bölcsészkarok oktatói és az egyetemi piac szerkezete a dualista korban (1867-1918). 

Educatio 2007/3., 393–417. 

 Németh András – Biró Zsuzsanna Hanna (2009): A magyar neveléstudomány a 20. század második felében. 

Budapest, Gondolat (Neveléstudomány-történeti tanulmányok 9.) 

 Nagy Péter Tibor (2010): Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon. Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest 

 Biró Zsuzsanna Hanna (2014): Bölcsészdiploma és társadalom. Német szakos középiskolai tanárok Magyarországon 

(1895-1945): a tanulmányi és szakmai karrier társadalmi meghatározottsága. Gondolat, Budapest, 2014 (Társadalom 

és oktatás 39) 

 

 

A tehetséggondozás története 

Oktató: Dr. Kattein-Pornói Rita 
Időpont: szeptember 23. 11.00 óra 

 
A kurzus célja: a tehetséggondozás Horthy-korszakbeli történetét kívánjuk felvázolni, az 1935-től 

1945-ig terjedő időszakot fókuszba állítva. A kurzus célja az elemi népiskolai tanulóknak szóló 

ösztöndíjprogram, az Országos Magyar Falusi Tehetségmentés (OMFT) történetének bemutatása. Az 

adott korszak tükrében, annak politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyait bemutatva 

vázoljuk fel miképpen születhetett meg az 1941. évi 57436. számú, ’a tehetséges falusi szegény tanulók 

gimnáziumi iskoláztatására szolgáló járulékok megállapításáról’ szóló rendelet, mellyel kezdetét vette 

az országos magyar falusi tehetségmentés. Szeretnénk rávilágítani arra, hogy milyen gyakorlati 

eredménnyel folyt a tehetséggondozás, illetve milyen formában valósították meg a szociokulturális 

hátrányban lévő tanulók tehetséggondozását. 

 

A kurzus teljesítése: 40.000 karakter terjedelmű dolgozat, ami a doktori értekezés egyik elméleti 

fejezetének alapját képezi.  

 

Ajánlott irodalom:  

 Bartha Ákos (2013): Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollégium 

faluszemináriumának (1931-1951) történeti kontextusai. Hernád Kiadó, Sárospatak. 

 Harsányi István (1994): Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest. 

 Sáska Géza (2007): Közműveltség és magántudás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 

 Szekfű Gyula (2007): Három nemzedék és ami utána következik. Maecenas Kiadó, Budapest. 

 Ujváry Gábor (2010): A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk 

társadalomban”. Ráció Kiadó, Budapest. 

 

 

A nőnevelés története 

Oktató: Dr. habil. Rébay Magdolna 
Időpont: november 18. 12.00 óra 
 

A kurzus célja a nőnevelés 19–20. századi európai és hazai történetének áttekintése. Tematikus 

csomópontok: a nők változó társadalmi szerepe, női emancipáció és feminizmus, a leány-középiskolák 

megszületése, a nők egyetemre járása, a nők műveltségbeli hátrányának megszűnése, a koedukáció. Az 

előadás során kutatás-módszertani szempontokra, így a forrásadottságokra, a levéltári és a könyvtári 

kutatás korlátaira is kitérünk. 

 

A kurzus teljesítése: 30–40 ezer karakter terjedelemben szemináriumi dolgozat készítése oldalszám 

szerinti hivatkozással neveléstörténeti témában vagy a saját kutatási témához, vagy a kurzus 

tematikájához igazodva. A témaválasztás egyeztetés alapján történik legkésőbb 2020. december 10-ig. 

A javaslatokat az e-mail címemre (rebay.magdolna@arts.unideb.hu) várom. A dolgozat elküldésének a 

határideje: 2021. január 15. 

 

mailto:rebay.magdolna@arts.unideb.hu
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Ajánlott irodalom:  
 Ács Marianna – Czeferner Dóra – Pusztafalvi Henriette – Takács Zsuzsanna Mária (szerk.): „Asszonyoknak igen 

sokat kell tudni...”: Új kutatások a nőnevelés történetéről. Kronosz Könyvkiadó, Pécs, 2019. 

 Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon: nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti 

alapozással. Pécs, Kronosz, 2018. 

 Nagyné Szegvári Katalin – Ladányi Andor: Nők az egyetemeken. Budapest, 1976. 

 Pukánszky Béla: A nőnevelés évezredei: Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Budapest, Gondolat, 2006. 

 Rébay Magdolna: Leány-középiskolák Magyarországon és a német nyelvű országokban. A jogi szabályozás az 1870-

es évektől 1945-ig. Budapest: Új Mandátum, 2009.  

 

 

Társadalom- és művelődéstörténet 
 

Értelmiségtörténet 

Oktató: Dr. habil. Bocsi Veronika 
Időpont: október 7. 14.00 óra 
 

A kurzus célja, hogy a tárgy címében megnevezett területeknek egyrészt megvonja az elméleti keretét, 

majd ezeknek a kereteknek a segítségével áttekintse a nemzetközi és a magyar trendeket. A 

magyarországi elemzés időben a huszadik századra, illetve a rendszerváltás utáni változásokra fókuszál, 

míg a nemzetközi trendek homlokterében az európai területek állnak. A kurzus során következő 

témakörök kifejtésére fog sor kerülni: a társadalom szerkezetének változásai és a mobilitás trendjei, a 

művelődési szokások és a kulturális fogyasztás alakulása, a társadalom rétegződésének és a 

művelődésnek az összefüggései, illetve az értelmiség mint társadalmi csoport elemzése az előbbi 

szempontok alapján. 

 

A kurzus teljesítése: 40.000 karakter terjedelmű dolgozat, ami a doktori értekezés egyik elméleti 

fejezetének alapját képezi. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Antalóczy, T., Füstös, L., & Hankiss, E. (2010). Mire jó a kultúra?. Magna Produkció. 

 Kristóf, L., & Kmetty, Z. (2019). Szereti ön Vivaldit?: Zenei ízlés és társadalmi státusz. Szociológiai Szemle, (2), 

49-67. 

 Mazsu, J. (2012). Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914. Gondolat Kiadó. 

 OECD, A. (2018). A broken social elevator? How to promote social mobility. COPE Policy Brief. 

 Romsics, I. (2017). Magyarország története. Kossuth. 

 

 

A tanító́i pálya feminizációja a 19. század végén Magyarországon a 

pedagógiai folyóiratok tükrében  

Oktató: Dr. habil. Nóbik Attila 
Időpont: december 16. 10.00 óra 
 

Már a 19. században megindult a nők nagyarányú megjelenése pedagóguspályákon, kezdetben 

elsősorban az olyan alacsony presztízsű területeken, mint a tanítói pálya. Ennek, a nemzetközi 

szakirodalomban feminizációnak nevezett folyamatnak az eredménye, hogy ma Magyarországon, ahogy 

a világ oktatási rendszeriben általában, a nők vannak többségben a pedagóguspályán. Miközben a 

nemzetközi szakirodalomban a feminizáció jól kutatott téma, a magyar neveléstörténeti kutatások 

kevéssé figyeltek a nemek között fennálló különbségek következményeire, akár a tágabb értelemben a 

nőnevelés, akár szűkebb értelemben a tanítói szakma területén. A terület feltáratlansága vezetett el a 

téma kutatásához.  Az előadás röviden felvázolja a tanítói pálya feminizációjának a társadalom- és 

pedagógiatörténeti kontextusát, valamint nemzetközi előzményeit. Ezután bemutatja a magyar tanítói 

szakma feminizációjának kezdeteit. Majd a korabeli pedagógiai szaksajtó elemzésén keresztül bemutatja 

a feminizáció néhány mikrofolyamatát. Reflektál ugyanakkor az előadás azokra a dilemmákra is, 

amelyek a témaválasztást, vagy éppen a források kiválasztását és értelmezését kísérték. 
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A kurzus teljesítése: 40.000 karakter terjedelmű dolgozat, ami a doktori értekezés egyik elméleti 

fejezetének alapját képezi. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Albisetti, J. C. (1993): The feminization of teaching in the nineteenth century: a comparative perspective. History of 

Education, 22. 3. sz. 253–263. doi: 10.1080/0046760930220305 

 Nóbik Attila (2019): A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában. Szeged, Szegedi 

Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. Online: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17371/ 

 Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Gondolat Kiadó, Budapest.  

 v. Essen, M. (1999): Strategies of women teachers 1860-1920: feminization in Dutch elementary and secondary 

schools from a comparative perspective. History of Education, 28, 4, 413–433. 

 

 

Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat helye a két 

világháború közötti erdélyi nevelésügyi sajtóban 

Oktató: Dr. Ozsváth Judit 
Időpont: december 16. 14.00 óra 
 

A kurzus célja: az előadás a jelzett kutatási téma születését, a kutatási irányok tervezését, az erdélyi 

kutatási lehetőségeket, a felmerülő nehézségeket, a kutatási tapasztalatokat és eredményeket ismerteti. 

Bemutatásra kerül, milyen téren gazdagította a kutatás az erdélyi magyar neveléstörténetet, illetve 

nevelésügyi sajtótörténetet, és milyen új kutatási irányokat nyitott ezeken a területeken. Az online 

előadás keretében lehetőség lesz a korabeli nevelésügyi lapok és folyóiratok közelebbi megismerésére, 

az általam máig legszínvonalasabb erdélyi nevelésügyi folyóirat, az Erdélyi Iskola „lapozására” is. A 

hallgatók csoportmunka keretében ismerik és ismertetik meg társaikkal a folyóirat rovatait, illetve a két 

erdélyi szellemi nagyság, Márton Áron és György Lajos szerkesztői koncepcióját és haladó nevelői 

szemléletét. A lapokkal és folyóiratokkal ismerkedve a két világháború közötti erdélyi magyar 

oktatásügy története is kirajzolódik előttünk – ennek izgalmas (és sokszor sajnos fájdalmas) eseményeit 

a hallgatók „fedezik fel”. Az előadásban ismertetésre kerülnek azok a helyszínek is, ahol az említett 

vagy az ahhoz kapcsolódó témákhoz forrásanyagokat lehet találni. 

 

A kurzus teljesítése: 40.000 karakter terjedelmű dolgozat, ami a doktori értekezés egyik elméleti 

fejezetének alapját képezi. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Monoki István (szerk.): Magyar könyvtermelés a román uralom alatt: (1919–1940) / 2. Hírlapok és folyóiratok. 

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára, 1941. 

 Ozsváth Judit: Magyar nyelvű nevelésügyi lapok a két világháború közötti Romániában. In: Magiszter 2015/tél, 158–

187. (http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2015/tel/18ozsvathnevelesugyifolyoirat158_187.pdf) 

 Ozsváth Judit: Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat. In: Magiszter 2012/ősz, 68 – 83. 

(http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2012/osz/06.pdf) 

 Ozsváth Judit: Az Erdélyi Iskola. Antológia és repertórium. Status Kiadó, Csíkszereda 2001. 

(http://erdelyiiskola.adatbank.transindex.ro/bibl.php) 

 Portik Erzsébet-Edit: Erdélyi magyar kisebbségi sorskérdések a két világháború között. In: Iskolakultúra 2012/9, 60–

66. (http://epa.oszk.hu/00000/00011/00168/pdf/EPA00011_Iskolakultura_2012-9_060-066.pdf) 

 

  

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17371/
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Speciálkollégiumok 
 

Angol összehasonlító pedagógia (I. évf.) 

Oktató: Dr. Inántsy-Pap Ágnes  
Időpontok: november 11., november 25., december 9. 12.00 órától 
 

A kurzus célja: A neveléstudomány angol nyelvű tudományos szókincsével való megismerkedés, 

illetve ezen szakkifejezések alkalmazása egy angol nyelvű tudományos igényű szakmai előadás 

megtartása során. 

 

A kurzus teljesítése: A saját kutatási eredmények angol nyelvű bemutatása egy tudományos igényű 

előadás keretében, amit a kurzusvezetője és a kurzustársak elemeznek és értékelnek. 

 

 

Angol összehasonlító pedagógia (II. évf.) 

Oktató: Tamás Kozma DSc, Karolina Eszter Kovács PhD 
Date and time: September 30, October 14, October 28, November 11, November 25, 

December 9, 12.00-13.30 

 
Aims  

a) to introduce students into the realm of comparative education (concepts, expressions, themes, main 

lines of research interests, history) 

b) to get them acquainted with key literature, publishers, forums of comparative (and international) 

education, with a focus on Europe 

c) to train them in competencies necessary for international workshops, conferences and related 

cooperations. 

 

Objectives 

a) to collect relevant literature by the help of information centres (internet, library, additionalresources) 

b) to exercise critical reading, analysis and discussion on relevant literature in coimparative / 

international education (mostly in English from the continental Europe) 

c) to compose seminar papers (in English) and / or short review articles on the literature overviewed. 

 

Course requirements 

a) participation in the contact lessons and in the discussions 

b) a presentation of the literary item chosen (some 15 minutes plus 5 minutes question-answer session) 

c) a seminar paper / proposed book review, 4000-5000 words length 

 

 

Német összehasonlító pedagógia 

Oktatók: Prof. Dr. Brezsnyánszky László, Dr. habil. Rébay Magdolna 
Időpontok, helyszín: november 11., november 25., december 9. 12.00 órától (205. irodában 

– vagy a járványügyi helyzet függvényében online) 

 
A kurzus célja: A neveléstudomány német nyelvű szakszókincsének és nyelvezetének megismerése, 

gyakorlása szakirodalmi kiadványok szövegének feldolgozása alapján. A doktori értekezés elméleti 

részéhez német nyelvű szakirodalom gyűjtése és értelmezése. 

 

Követelmények 

I. évesek:  

A. A megadott vagy választott – doktori témájához kapcsolódó – forrás(ok)ból a doktori 

hallgatók fordítást készítenek (min. 30 ezer karakter terjedelemben).  
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B. A disszertáció témájához kapcsolódó német nyelvű szakirodalmat (tanulmány, könyvfejezet, 

könyv) a hallgatók „szemlézik”, magyar nyelven tömörítik és önálló szakirodalmi kutatásaik 

eredményeinek felhasználásával értelmezik (min. 30 ezer karakter terjedelemben).  

 

II. évesek: 

C. A fentieken túl lehetőségük van az egyik konzultáció alkalmával 20 perces, német nyelvű, 

konferencia-elődás megtartására saját (!) kutatási témájukban.  

C) opció esetén a témát, A) és B) opció esetén a fordítandó vagy tömörítendő német szövegekre 

vonatkozó javaslatokat a rebay.magdolna@arts.unideb.hu címre kérjük 2020. szeptember 20-ig. 

 

 

Kutatási gyakorlatok 

 

Kutatási szeminárium (I-II. évfolyam) 

Oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella  
Időpontok: szeptember 30.-december 9. 10.00 óra, december 9. 15.00 óra 
 

A kutatási szeminárium célja kettős. Egyrészt a doktorandusz által végzett (empirikus, dokumentatív, 

levéltári stb.) kutatás eredményeit elemző, publikálásra előkészületben lévő tanulmányszöveg és az 

ennek alapján készült összefoglaló előadás elsődleges prezentálására teremt alkalmat. Másrészt a 

szeminárium a tudományos viták koreográfiája szerint épül fel, melynek része az opponensek 

véleményének ismertetése, a nyilvános vita valamint a vita során felmerült kérdésekre való válaszadás. 

A szemináriumon bemutatott kutatási probléma és részeredmény exponálása után a szeminárium 

valamennyi résztvevője hozzászól és véleményt nyilvánít. A szeminárium nemcsak magának a 

problémának az elemzése, hanem a róla folyó vita, az abba való bekapcsolódás, a közös gondolati és 

verbális építkezés élménye és tovább inspiráló hatása. Összességében a szeminárium célja olyan 

készségek és technikák formálása, amelyekkel a hallgató képes saját kutatói véleményét képviselni és 

saját álláspontját megvédeni, mások álláspontját megérteni és a kutatótársak javaslatait hasznosítani. A 

szeminárium alapvető hozzájárulás ahhoz is, hogy a hallgató fölkészülhessen a majdani tézisvédésre, 

illetve disszertációja nyilvános vitájára. 

 

Oktatáskutatás módszertana I. (I. évfolyam) 

Oktató: Prof. Dr. Polónyi István 
Időpontok: október 14., október 28., december 2. 12.00 órától 

 
A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a doktoranduszok számára a tudományos megismerés 

jellemzőibe, a társadalomtudományi kutatómunka sajátosságaiba, megismertesse annak lépésit, 

folyamatát, módszereit, s az eredmények közzétételének kritériumait 

 

A legfontosabb témák: 

 A tudomány és kutatás hazai rendszere. 

 A tudomány, tudományos megismerés és a kutatás. A kutatás indítékai, a kutatás fajtái, a 

társadalomtudományi kutatás típusai. 

 A tudományos megismerés természete. 

 A társadalomtudományi kutató munka sajátosságai, a kutatási terv, és lépései. 

 A társadalomtudományos kutatás módszerei. 

 A társadalomtudományi kutatás eredményeinek közzététele. 

A kurzuson végzett tevékenység követelménye, értékelése: 

 A szeminárium alatt kiselőadás tartása. Minden hallgató kiselőadást tart, egyeztetett 

témában (választható témákat lásd alább).  

 A szemináriumi munka végére a hallgatók elkészítik saját kutatási tervüket, minimálisan (1,5 

sortávolsággal) 40 oldal terjedelemben, minimum 40.000 karakter terjedelemben. 
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A kutatási terv leadásának határideje: 2021. jan. 15. (istvan.polonyi@arts.unideb.hu) 

 

További információk: 

 Amennyiben pandémiás oktatásra kerül sor a távkonzultáció fóruma (várhatóan a zoom vagy a 

google meet) később kerül azonosításra, s a kapcsolódás lehetősége e-mailen kerül közlésre. 

 Fogadó óra: BTK Pedagógiai tanszék, szerda 11.00-12.00 

 

Kötelező irodalom:  
 BABBIE, EARL (2005): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 

 HILD MÁRTA (É.N): Válogatás tudományfilozófiai írásokból. Részletek Popper, Kuhn, Lakatos írásaiból 

 MAJOROS PÁL (2005): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest 

 

Ajánlott irodalom: 
 ECO, UMBERTO (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat,  

http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-

k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf 

 FALUS IVÁN (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Műszaki K.  

 FORRAI GÁBOR - SZEGEDI PÉTER (1999): Tudományfilozófia.  Szöveggyűjtemény. Áron Kiadó, Budapest,  

 HÉRA GÁBOR – LIGETI GYÖRGY (2005): Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris, 

Budapest 

 KUHN, THOMAS: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest, 1984. 

 LAKI JÁNOS (szerk.) (1998):Tudományfilozófia Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium, Budapest 

 POPPER, R. KARL (1997): A tudományos kutatás logikája Európa Könyvkiadó 

 SZABÓ KATALIN (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó 

 

 

Oktatáskutatás módszertana III. (II. évfolyam) 

Oktató: Dr. habil. Sántha Kálmán 
Időpontok: szeptember 23. 8.00 óra, október 21. 16.00 óra, december 16. 8.00 óra 

 
A kurzus célja: megismerni a kvalitatív kutatási paradigma tartalmi csomópontjait, az alapvető 

kvalitatív módszereket, multikódolt adatokat, kódolási mechanizmusokat és a mögöttes logikát; a 

triangulációt, a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés nyújtotta lehetőségeket. 

 

Témakörök: 

 A kvalitatív pedagógiai kutatásmódszertan szisztematizálása. Alapvető kvalitatív kutatási 

módszerek 

 A trianguláció. Út a kevert módszertan felé: modellek 

 A kvalitatív adatkorpusz és sajátosságai: a multikódolt adat 

 Dedukció, indukció, abdukció a kvalitatív kutatásban és kapcsolódásuk a kódolási 

mechanizmusokhoz. A kódolás megbízhatósága. 

 A kvalitatív projektnek megfelelő szoftverválasztási szempontok áttekintése, számítógéppel 

támogatott kvalitatív adatelemzés (MAXQDA) a gyakorlatban. 

 

Követelmény: 

Kutatási terv készítése: a megbeszélt elemzési mechanizmusok saját doktori kutatáshoz, vagy egy 

választott kutatási témához illesztése. 

 

Ajánlott irodalom:  
 GLASER, B. G. és STRAUSS, A. L. (1967): The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research. ABC, Chicago. 

 HORVÁTH Dóra és MITEV Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea, Budapest. 

 KUCKARTZ, U. (2012): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Beltz Juventa, 

Weinheim und Basel. 

 LEWINS, A. és SILVER, C. (2007): Using software in qualitative research: A step-by-step guide. Sage, London. 

 RäDIKER, S. és Kuckartz, U. (2019): Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA. Springer, Wiesbaden. 

 SÁNTHA Kálmán (2009): Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest. 

mailto:istvan.polonyi@arts.unideb.hu
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 SÁNTHA Kálmán (2013): Multikódolt adatok kvalitatív elemzése. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 

 SÁNTHA Kálmán (2015): Trianguláció a pedagógiai kutatásban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 

 SÁNTHA Kálmán (2006): Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Gondolat Kiadó, Budapest. 

 SÁNTHA Kálmán (2011): Abdukció a kvalitatív kutatásban. Bizonytalanság vagy stabilitás? Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest. 

 SÁNTHA Kálmán (2016): Én-központú hálózatok kvalitatív elemzése. Neveléstudomány. Oktatás-Kutatás-

Innováció, 2. sz. 54-66. 

 SÁNTHA Kálmán (2020): Abdukció a kvalitatív tartalomelemzésben. Neveléstudomány, 2. sz. 26-36. 

 SZABOLCS Éva (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Kiadó, Budapest. 

 SZOKOLSZKY Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest. 

 

 

Kutatásmódszertan (I. évf.) 

Oktató: Dr. habil Fényes Zsuzsanna Hajnalka 
Időpontok: szeptember 16., szeptember 30. 12.00 óra 

 
A kurzus célja: A kurzus célja a doktoranduszok felkészítése a disszertáció empirikus elemzéseire, az 

SPSS program segítségével. 

 

Tematika 

1. Minta kérdőív kitöltése, címkézés (változó nevek, változók típusai, label, missing values, változók 

mérési szintjei). Adatbevitel, egy minta adatbázis elkészítése. 

2. Minta főbb jellemzői, demográfiai adatok, egyéb változók alapmegoszlásai (frequencies), folytonos 

változók átlaga és szórása (descriptives), változók újrakódolása (recode), új változók képzése 

(compute). 

3. Hipotézis-tesztelés, kétváltozós elemzések (crosstabs, compare means, Chi-négyzet statisztika, 

Anova-teszt, correlate bivariate). 

 

A kurzus teljesítése: Az órai munka (a részvétel kötelező) + házi feladatok (dec 15.-ig 

fenyesh@gmail.com) + szóbeli vizsga tavasszal (kezdő és haladó SPSS együtt). 

 

Ajánlott irodalom: 
 Falus Iván – Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára OKKER Kiadó 2000. 

 Kolosi Tamás – Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a szociológiában OMIKK, TÁRKI Budapest, 1988. 

 Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv Alinea Kiadó Budapest 

 Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók 

számára Typotex Kiadó 2002 

 

 

Kutatásmódszertan (II. évf.) 

Oktató: Deákné Dr. Dusa Ágnes Réka 

Időpontok: október 7., október 21., december 2. 12.00 órától 
 

A kurzus célja, hogy a félévben a doktoranduszok elsajátítsanak három adatredukciós módszert, 

mégpedig a főkomponens, a faktor és a klaszteranalízis módszertét az SPSS statisztikai programot 

használva. Az alapvető eljárások (compute, recode, select cases, kereszttábla, varianciaanalízis) 

felfrissítése után átismételjük a kutatási kérdések és hipotézisek megfogalmazásának lépéseit, valamint 

tesztelésüket, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy az egyes kérdéseket hogyan kell megfogalmazni a 

kérdőívekben, s hogyan kell olyan változókká alakítani, amelyek lehetővé teszik a kutatási kérdések és 

hipotézisek statisztikai tesztelését ezen adatredukciós módszerekkel. Lépésenként végigvesszük az 

egyes módszereket az SPSS programban.  Kitérünk arra is, hogy a létrejött változókat hogyan lehet 

bevonni további, kétváltozós elemzésekbe. A CHERD kutatóközpont által készített IESA adatbázison 

végezzük a munkát. 

 

Tematika: Az előző félévben tanultak átismétlése. Főkomponens és faktorelemzés. Klaszteranalízis. 
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A kurzus teljesítése: A kurzus során megtanult egyik módszer (vagy a faktoranalízis vagy a 

klaszterelemzés) alkalmazásával szabadon választott téma alapján rövid gyakorló jellegű empirikus 

publikáció készítése. Lehet használni saját adatbázist, ha van, ha nincs, akkor pedig az IESA adatbázist. 

A dolgozat tartalmazza a kutatási kérdést, a felállított hipotézist, hogy a hipotézist milyen változókkal 

tesztelte a doktorandusz, és hogy mi lett a vizsgálat eredménye. A beadandó dokumentumok listája: 

word fájl (szöveges elemzés), output fájl, ha valaki saját adatbázist használt, akkor az adatfájl is. 

 

Szükséges eszközök: a kurzus hatékony teljesítéséhez az órákra internettel és SPSS/PASW 

programcsomaggal ellátott laptopot kell hozni. A gyakorláshoz biztosított a CHERD kutatóközpont 

IESA adatbázisa. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Babbie, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó. 

(Mérési szintek: 154. oldaltól; Alapfokú elemzések: 453-470. és 513-524.) 

 

 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest, Alinea Kiadó. 

(Ismétléshez: Mérési szintek: 23-26.; Select cases: 67. o; Compute: 71. o.; Recode: 73.; Egyváltozós elemzések: 91.o.; 

Kereszttábla: 137. o.; Varianciaanalízis 163. o 

Faktorlemzés: 245. o 

Klaszterelemzés: 283. o) 

 

 Székelyi Mária – Barna Ildikó (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról 

társadalomkutatók számára. Budapest, Typotex Kiadó.  

(Főkomponens: 18-39 

Faktorelemzés: 40-108. 

Klaszterelemzés: 109-163.) 

 

 Moksony Ferenc (2006): Gondolatok és adatok: társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. Budapest, 

Aula Kiadó. 
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Szabadon választható kurzusok 
Kutatócsoport-munka 

 

CHERD szeminárium 

Oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella 
 

A doktoranduszok és doktorjelöltek egyik legfontosabb gyakorlóhelye a Debreceni Egyetem 

Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-Hungary), mely nemcsak a felső- hanem a 

közoktatás területén végez kutatásokat. A kutatások másfél évtizede vizsgálják az intézményi és 

tanulói/hallgatói döntéseket, nagymintás adatfelvételek és kvalitatív adatalkotó munka 

eredményeképpen hatalmas adatanyag áll rendelkezésre, melyhez a Központ által beszerzett országos 

és nemzetközi adatbázisok társulnak. A Központ tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs 

pályázatokon vesz részt, a kutatói gyakorlat során a doktoranduszok nemcsak alkotó részesei a 

kutatásoknak, hanem hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon való megjelenésre is 

felkészülünk, s az itt végzett munka képezi több disszertáció magját is. 

 

Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban 

Oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

A kurzus célja: A kurzus résztvevői a Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói 

lemorzsolódásban című kutatásba kapcsolódhatnak be. A kutatás célja a nagyarányú, s az emberi és 

anyagi tőke pazarlását okozó hallgatói lemorzsolódás társadalmi, területi és intézményi 

egyenlőtlenségeinek és szervezeti differenciálódásának vizsgálata a magyar felsőoktatásban. A kurzus 

munkát a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap K_17 programja támogatja, a projekt 

azonosító száma 123847. A kutatást a felsőoktatási statisztikai adatok elemzésével és a 

költségtérítéses/önköltséges hallgatók lemorzsolódási esélyének elemzésével folytatjuk, ami 

interjúszövegek feldolgozását és kvantitatív elemzést is magában foglal. A két félév alatt a közös munka 

eredményeképpen egy tanulmánykötet valamint magyar és idegen nyelvű cikkek készülnek el. A kutatás 

adatait megtalálhatja az NKFIH weboldalán:http://nyilvanos.otka-

palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=123847&keyword=123847.  

 

Ajánlott szakirodalom:  
 Barefoot, B. O. (2004). Highereducation'srevolvingdoor: Confrontingtheproblem of studentdropoutin US colleges 

and universities. Open Learning, 19 (1) 9-18. 

 Braxton, J. (szerk.) (2000). Reworking the student departure puzzle. Nashville: Vanderbilt University Press. 127-

156. 

 Bruinsma M., Jansen E. (2009). When will I succeed in my first-year diploma? Survival analysis in Dutch higher 

education. Higher Education Research &Development, 28 (1) 99-114. 

 Crosling, G. L. & Heagney, T. M.. (szerk.) (2008). Improving student retention in higher education. The role of 

teaching and learning. London: Routledge 

 Schnepf, S. V. (2014). Do Tertiary Dropout Students Really Not Succeedin European Labour Markets? Bonn: 

Institute for the Study of Labor 

 Tinto, V. (2004). Student retention and graduation: Facing the truth, living with the consequences. Washington: The 

Pell Institute for the Study of Opportunity in Higher Education 

 

 

Tanuló közösségek és társadalmi innovációk 

Oktatók: Prof. Dr. Kozma Tamás, Dr. Márkus Edina  

A kurzus célja: A Tanuló régiók Magyarországon (LeaRn) kutatáseredményeit felhasználva új 

kutatásba (LearnNov) vizsgálatokba kapcsolódhatnak be a kurzus résztvevői. A társadalmi innovációk 

és a tanulás összefüggéseit vizsgáló kutatás épít az előzményekre, amelyekben a tanuló régiókat és 

közösségeket részben statisztikai, részben pedig terepkutatás segítségével kívántuk vizsgálni. 

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=123847&keyword=123847
http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=123847&keyword=123847
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A kurzus résztvevői bekapcsolódnak a Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai 

tapasztalatok c. nemzetközi kutatási projektbe, cseh, román, szlovák és ukrán partnerekkel közösen 

vizsgálva a társadalmi innovációk és a (felnőtt) tanulás kapcsolatait. Műhelymunkákon, 

tanulmányutakon, szemináriumok vehetnek részt. 

 

Tevékenységek: 
 A hallgatók a kutatás céljához és résztémáihoz kapcsolódóan szakirodalmi feldolgozást 

végeznek Bradford, Ferguson, Kozma, Márkus stb. vonatkozó munkáit alapul véve.  

 az előző kutatási szakaszban már tapasztalatot szerzett hallgatók a korábban vizsgált eseteik 

alakulását követik nyomon.  

 Az új résztvevők új eseteket vizsgálnak a LeaRn-kutatásban kialakított kutataási módszerekkel. 

 Új szempontként vizsgáljuk a hálózatosodást a közösségi tanulás közben.  

 
Követelmények 

 Településszintű esettanulmány készítése kb 30e karakter terjedelemben 

 Esettanulmány alapján konferencia előadás készítése és bemutatása 

 Részvétel a HERJ különszám szerkesztési munkálataiban. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Bradford, N. J. (2003). CreativeCities. Canada, Western Ontario University. 

http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/elibrary/CPRNcitieswork.pdf 

 Ferguson, N. (2017). The Square and the Tower. London, Harmondsworth, PenguinBooks 

 Hyvarinen, M. (2012). Analyzing narratives and story-telling. THE SAGE HANDBOOK OF SOCIAL RESEARCH 

METHODS. pp. 447 etc. http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/Chapter%2026.pdf 

 Kozma T. et al. (2015). Tanuló régiók Magyarországon. Debrecen: CHERD, 

http://mek.oszk.hu/14100/14182/14182.pdf 

 Márkus E. (2016). Amikor a harmadik az első. Debrecen, Csokonai http://mek.oszk.hu/16400/16430/16430.pdf 26-

68.o. 

 Udovik, O. (2017). I cannot be passive as I wasbefore. European Journal for Research onthe Education and Learning 

of Adults, Vol.8, No.2, pp. 225-243 http://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-

7426.201682/9090/rela_9090.pdf 

 

 

Az online oktatás hatása az alapfokú hangszeres oktatásra 

Oktató: Dr. Váradi Judit 

A kutatás célja az alapfokú művészeti iskolák és zeneiskolák helyzetének vizsgálata az online oktatás 

tükrében. A következő kérdésekre keressük a választ: Hol van a helye az alapfokú hangszeres oktatásnak 

az intézményi rendszerben? Milyen hatással volt a tanulói létszámra az online oktatás? Lehet-e 

hatékonyan művészetet tanítani online? Hogyan változott az oktatás módszertana? 

A kutatást az MMA MMKI támogatja 

 

Összehasonlító elemzések az állami és a felekezeti szektorban  

Oktató: Dr. Bacskai Katinka 

A kurzus célja: A szeminárium felvétele elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a 

disszertációjukban szeretnének felekezeti közoktatással foglalkozni. Ezeket a munkákat szeretném 

segíteni. A szemináriumon egyéni igényeknek megfelelően kutatástervezés, kérdőívösszeállítás, 

statisztikai másodelemzés is szerepet kaphat. 

 

Tematika: A kurzus résztvevőinek igényei alapján kialakítva. 

 

Számonkérés: Évfolyamtól, témától és tudásszinttől függően egyéni megbeszélés alapján. 

 

 

 

http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/elibrary/CPRNcitieswork.pdf
http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/Chapter%2026.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F14100%2F14182%2F14182.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvviZYj87TDYEVSElRFI6H9yHm3Q
http://mek.oszk.hu/16400/16430/16430.pdf%2026-68.o
http://mek.oszk.hu/16400/16430/16430.pdf%2026-68.o
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rela.ep.liu.se%2Fissues%2F10.3384_rela.2000-7426.201682%2F9090%2Frela_9090.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1E0hGwGJ7IlBTNGuojhi8ILeShw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rela.ep.liu.se%2Fissues%2F10.3384_rela.2000-7426.201682%2F9090%2Frela_9090.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1E0hGwGJ7IlBTNGuojhi8ILeShw
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Ajánlott irodalom: 
 BACSKAI K. (2008) Református iskolák tanárai. Magyar Pedagógia. vol. 108. No. 4. pp. 359-378.  

 DRONKERS, J. & AVRAM, S.  (2009) Choice and Effectiveness of Private and Public Schools in Seven Countries. 

A reanalysis of three Pisa Data Sets. Zeitschrift für Pädagogik vol. 55. No. 6. pp. 895–909.  

 DRONKERS, J. & RÓBERT P. (2000) A különböző fenntartású iskolák hatékonysága: nemzetközi összehasonlítás. 

Educatio, vol. 14. No. 3. pp. 519–537. 

 DRONKERS, J. & HEMSING, W. (1999) Effektivität öffentlichen, kirchlichen und privaten Gymnasialunterrichts. 

Bildungs-, Berufs- und Sozialisationeffekte in nordrhein-westfälischen Gymnasien. Zeitschrift für 

Erziehungswissenschaft. No. 2. pp. 247-261. 

 DRONKERS, J. (2004) Do Public and Religious Schools Really Differ? Assessing the European Evidence. In: P. J. 

Wolf & S. Macedo (eds) Educating Citizens. International Perspectives on Civic Values and School Choice. 

Washington DC., Brookings Institution Press,  pp. 287–314. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en 

 IMRE A. (2005) A felekezeti középiskolák jellemzői a statisztikai adatok tükrében. Educatio, vol. 14 No. pp. 475-

491. 

 MORVAI L. & SEBESTYÉN K. (2014) Jó és eredményes a mi iskolánk. Esettanulmány. Budapest, OFI.  

 MORVAI L. INANTSY-PAP Á. & VERDES (2014) Egyházi fenntartású tanoda az Észak-Alföldön. Esettanulmány. 

Budapest, OFI.  

 PUSZTAI G. (2004) Iskola és közösség. Budapest, Gondolat. 

 PUSZTAI G. (2005) Társadalmi háttér és iskolai pályafutás. Educatio, Vol. 14. No. 3. pp. 534-552. 

 PUSZTAI G. (2009) A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Budapest, 

Új Mandátum Kiadó. 

 PUSZTAI G. (2011) A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. 

Budapest, Új Mandátum Kiadó. 

 PUSZTAI G. (2011b) Vallásosság és pedagógiai ideológiák. Educatio, Vol. 20. No. 1. pp. 48-61. 

 PUSZTAI G. (2014) Felekezeti oktatás új szerepekben. Educatio, Vol. 22. No. 1. 50-66. 

 PUSZTAI G. - BACSKAI K. (2015) A PISA és a fenntartói sokszínűség. Educatio, Vol. 23. 

 STANDFEST, C. & KÖLLER, O. & SCHEUNPFLUG, A. (2005) leben – lernen – glauben. Zur Qualität 

evangelischer Schulen. Münster, Waxman 

 

Valamint ajánlott az utóbbi években a doktori iskolában védett témába vágó disszertációk áttekintése Morvai Laura, Inántsy- 

Papp Ágnes és Tódor Imre tollából. 

 

 

Conference Tandem 

Oktató: Dr. Erdei Gábor 

A Konferencia tandem kurzus bevezetést nyújt a nemzetközi team munkák világába. Kizárólag eltérő 

anyanyelvet használó doktoranduszok nemzetközi párok jelentkezhetnek. A páros felkészül egy közös 

konferencia-előadásra. A konferencia-előadás absztraktját és diabemutatóját alkotják meg a félév során. 

Az őszi szemeszter végén az absztraktot a kurzusvezetők jóváhagyásával benyújtják a HUCER vagy az 

ECER konferenciára, tavaszi szemeszterben pedig az ONK-ra.  

 

Ajánlott szakirodalom:  
 Becker, L. 2014. PresentingYour Research: Conferences, Symposiums, PosterPresentations and Beyond. London: 

Sage 
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Szabadon választható kurzusok 

Kutatási- és tudományszervezési készségfejlesztés 
 

Szakirodalmi olvasó szeminárium 

Oktató: Prof. Dr. Kozma Tamás, Dr. Kovács Karolina Eszter 
 

A kurzus célja: 
 A neveléstudomány / oktatáskutatás néhány vezető folyóiratának folyamatos figyelemmel 

követése 

 A szaknyelvi szókincs gazdagítása 

 Az elektronikus folyóirat hozzáférés és adatbázisok ismerete és használata 

 Gyakorlás a folyóiratok ismertetésében (szóban és írásban) 

 

Anyag: a következő folyóiratok kerülhetnek ismertetésre (amennyiben elérhetők az EISz-ben) 

 Review of Educational Research 

 International Journal of EducationalDevelopment 

 Harvard EducationalReview 

 Comparative Education 

 International Review of Education 

 International Higher Education 

 European Education 

 OA (szabad hozzáférésű) digitális folyóiratok (jegyzéküket l. alább) 

 

Teljesítés: 
 Rendszeres, aktív részvétel a foglalkozásokon 

 Folyóirat évfolyam ismertetése mintegy 20 000 karakterben 

 

Érdeklődési kör: 
 doktori hallgatók (választható, kutatói ösztöndíjasoknak kötelező!) 

 magiszteri hallgatók (választható) 

 minden érdeklődő ("open access") 

 

Idő: kéthetente keddenként 14.30-16.00 óra között.  

 

 

Elektronikus kiadványkészítés 

Oktató: Prof. Dr. Kozma Tamás, Dr. Kovács Karolina Eszter 

A hallgatókkal megismertetjük a tudományos szövegek elektronikus publikálásának lehetőségeit és a 

publikálás munkafolyamatát. A kurzus résztvevői gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert a HERJ 

(Hungarian Educational Research Journal herj.lib.unideb.hu) aktuális számainak létrehozásában. A 

foglalkozások az Egyetemi Könyvtár, illetve az Egyetemi Kiadó közreműködésével szervezzük.   

 

Cél: 
a) bevezetés az elektronikus folyóiratok készítésébe 

b) ismerkedés az Akadémiai Kiadó szövegkezelő rendszerével és munkaszervezésével 

c) szövegek elektronikus formátumú összeállítása a doktori programhoz kapcsolódva 

d) a hallgatók bevonása a HERJ szerkesztőségének tevékenységébe 

 

Munkaszakaszok:  
a) Tájékozódás a szerkesztendő lapszámokról. Jó példák elektronikus kiadványokra, folyóiratokra 

(kiadott anyagok tanulmányozása). A használt technikai megoldás tanulmányozása (a DEENK, esetleg 

az AK közreműködésével). 

b) A lapdizájn közös kialakítása, az elektronikus felület véglegesítése. 
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c) A szerkesztési folyamat megismerése. A szerkesztési munka megkezdése: formai javítások. 

d) A szerkesztési folyamat tartalmi fázisa: nyelvi ellenőrzés, lektoráltatás, a korrekciók elvégzése, végül 

a szövegek előkészítése a megjelenésre).  

e) Előkészítés a publikálásra: a nyomtatási formátum kialakítása, illetve az elektronikus megjelenés 

(html). 

 

Követelmények: 
a) a folyóiratszámok kialakításában való részvétel 

b) a szerkesztési folyamat pontos követése a megadott technikai apparátussal 

c) a félév végére két megjelent folyóiratszám létrehozása 

 

Idő: ütemezés szerint, kéthetente szerdánként 8.00-9.00. 

 

 

Publikáció előkészítő szeminárium (CEJER) 

Oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella, Demeter-Karászi Zsuzsanna 

A kurzus célja a tudományos szövegalkotás kritériumait meghatározó alapelvek megismerése és 

alkalmazása, valamint az ennek megfelelő szövegalkotás és szerkesztés gyakorlása. A szeminárium 

gyakorlatorientált. A Debreceni Egyetem Kiadó felkérésére nemzetközi folyóirat működik Central 

European Journal of Educational Research (CEJER) néven. A kurzus munkájában résztvevő 

doktoranduszok részt vesznek a Kiadó felületén (https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER) elérhető online 

periodika negyedik számának (Dropout in Higher Education, Family Education) szerzői és szerkesztői 

munkálataiban. 

Ajánlott irodalom:  
 Bayley, S. (2011). AcademicWriting: A Handbookfor International Students. London: Routledge.  

 Csermely P. & Gergely P. & Koltay T. & Tóth J. (1999). Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: 

Osiris.  

 Csomós Gy. (2016). A magyarországi tudományos publikálás néhány sajátossága. Magyar Tudomány, 177, 226-

235.  

 Gyurgyák J. (1997). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, Osiris. 

 Kiss L. L. (2011). A tudományos közlés művészete. Magyar tudomány, 172 (6) 734-737.  

 Leki, I. (1998). AcademicWriting: ExploringProcesses and Strategies. Cambridge University Press. 

 

Idő: hetente péntekenként 8.00-10.00 (online). 

 

 

Disszeminációs tevékenység 

Oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

A kurzus célja, Egy kutatás során folyamatos feladat a disszeminációs tevékenység, melynek keretében 

a kutatási projektek során végzett tevékenységek bemutatását, rész- és összefoglaló eredmények 

terjesztését tervezi meg és végzi el a kutatócsoport. A disszemináció a kutatás finanszírozójának 

szemszögéből, szűkebb értelemben a kutatásra fordított emberi és anyagi erőforrásokkal való hatékony 

gazdálkodás átláthatóvá tételét jelenti, azonban szélesebb értelemben a tudományos tevékenység 

részleteinek és eredményeinek a szakmai közösség és a közvélemény számára történő kommunikálását, 

hagyományos és új formában való megosztását értjük a kifejezésen. Disszeminációs tevékenység 

kreditek fejében a doktoranduszok a csoportos kutatómunka eredményeinek népszerűsítése érdekében 

disszeminációs stratégia formálódásához járulnak hozzá, az eredmények kreatív és hatékony 

megosztásának tervét dolgozzák ki, majd a tervezett feladatok végrehajtásában önállóan részt vállalnak. 
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Adatelemzési gyakorlatok - SPSS, R 

Oktató: Dr. Takács Péter 

A kurzus célja betekintést nyújtani azokba az elemzési módszerekbe, amelyek alkalmasak a 

mintavételből származó adatok redukálására (változók szintje: főkomponens elemzés, faktorelemzés; 

egyedek szintje: klaszterelemzés) és több változó kapcsolatrendszerének mélyebb vizsgálatára 

(ANOVA, regressziós modellek, diszkriminancia analízis). 

 

Leírás:  

Alkalmazott szoftverek: SPSS, R 

 

Követelmény: írásbeli beszámoló - értékelés ötfokú skálán 

 

Előzetes ismeretek:  

A tantárgy épít a kutatásmódszertani tárgyak előzetes ismereteire. 

Első lépésben ismétlésre és rendszerezett összefoglalásra kerülnek az korábban elsajátított ismeretek, 

majd a kutatási igények és feladatok szerint kerülnek kiválasztásra a kurzus során feldolgozandó 

elemező módszerek. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Barna Ildikó – Székelyi Mária: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikáról társadalomkutatók 

számára. Typotex Kft., 2002, ISBN-13 978-963-9326-42-2, ISBN-10 963-9326-42-9 

 Münnich Ákos, Nagy Ágnes, Abari Kálmán. Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára. Bölcsész 

Konzorcium, Debrecen, 2006. (http://psycho.unideb.hu/statisztika), ISBN 963 9704 04 0 

 

 

Online szakirodalmi adatbázisok kezelése 

Oktatók: Dr. Tóth Erzsébet 

A tantárgy elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a doktorandusz hallgatókkal megismertesse a neveléstudomány és 

határterületeinek online szakirodalmi adatbázisait. Továbbá a hallgatók legyenek képesek elsajátítani a 

rendelkezésre álló szakterületi adatbázisok használatát a gyakorlatban irodalomkutatás végzése céljából. 

 

Tantárgyi program: 

1. alkalom: Magyar nyelvű szakterületi adatbázisok: SzocioWeb: A magyar szociológiai irodalom 

bibliográfiája – Fővárosi Szabó Ervin könyvtár. HUMANUS: Humántudományi Tanulmányok 

és Cikkek Adatbázisa – Országos Széchényi Könyvtár. MATARKA: Magyar folyóiratok 

tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa – Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum. 

Virtuális és elektronikus könyvtárak: a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és az 

Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) neveléstudományi forrásai. Az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum PAD adatbázisa, tankönyv-adatbázisa. 

2. alkalom: A világ legnagyobb lektorált tudományos szakirodalmának citációs adatbázisai az 

EISZ-ben: Web of Science és a Scopus. 

Szakirodalmi adatbázisok az EISZ-ben: Akadémiai folyóirat-gyűjtemény és a JSTOR adatbázis. 

Bibliográfiai adatbázisok az EBSCO-ban: ERIC, Academic Search Ultimate, Library, 

Information Science & Technology Abstracts, E-Journals adatbázisok. 

3. alkalom: Nemzetközi szakterületi adatbázisok: Arts & Humanities (Proquest), FIS Bildung 

német nyelvű adatbázis. Az információforrások felkutatásának menete: direkt vagy indirekt 

típusú keresés végzése téma szerint; a kapott találathalmaz finomítása a keresőrendszer által 

felkínált szempontok alapján; a találatok elmentése lokális gépre. A Google Scholar szolgáltatás 

használata. 

A számonkérés módja: önállóan elkészített irodalomkutatás benyújtása a választott doktori témához 

kapcsolódóan. 
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Kötelező és ajánlott irodalom: 
 Digitális pedagógia 2.0/szerk. Benedek András; írta Benedek András et al. Budapest: Typotex, 2013. URL: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/adatok.html 

 Pedagógiai informatika: a neveléstudomány szakirodalmi alapjai / szerk. Kozma Tamás, Sike Emese; [közread. a] 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék. Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi 

és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 

 

 

Nemzetközi tudományos kommunikáció (angol nyelven) 

Oktatók: Adrian Hatos PhD, Maria Szymanska PhD, Bertalan Pusztai, Edina 

Rutland PhD 

A kurzus célja a hallgatók számára bepillantást engedni az oktatáskutatás aktuális nemzetközi 

trendjeibe, eredményeibe és kutatási módszereibe. A kurzus során egy előadássorozat keretein belül 

olyan ismereteket szerezhetnek, amely segítséget jelent kutatásuk nemzetközi szempontból történő 

megvilágításában. 
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Tematikák 

 

III. évfolyam számára 
 

Kutatási szeminárium 

Oktató: Prof. Dr. Kozma Tamás 

A kutatási szeminárium célja kettős. Egyrészt a doktorandusz által végzett (empirikus, dokumentatív, 

levéltári stb.) kutatás eredményeit elemző, publikálásra előkészületben lévő tanulmányszöveg és az 

ennek alapján készült összefoglaló előadás elsődleges prezentálására teremt alkalmat. Másrészt a 

szeminárium a tudományos viták koreográfiája szerint épül fel, melynek része az opponensek 

véleményének ismertetése, a nyilvános vita valamint a vita során felmerült kérdésekre való válaszadás. 

A szemináriumon bemutatott kutatási probléma és részeredmény exponálása után a szeminárium 

valamennyi résztvevője hozzászól és véleményt nyilvánít. A szeminárium nemcsak magának a 

problémának az elemzése, hanem a róla folyó vita, az abba való bekapcsolódás, a közös gondolati és 

verbális építkezés élménye és tovább inspiráló hatása. Összességében a szeminárium célja olyan 

készségek és technikák formálása, amelyekkel a hallgató képes saját kutatói véleményét képviselni és 

saját álláspontját megvédeni, mások álláspontját megérteni és a kutatótársak javaslatait hasznosítani. A 

szeminárium alapvető hozzájárulás ahhoz is, hogy a hallgató fölkészülhessen a majdani tézisvédésre, 

illetve disszertációja nyilvános vitájára. 

 

 

Publikáció, tézisfüzet és disszertáció előkészítő szeminárium 

Oktató: Prof. Dr. Polónyi István 

A kurzus célja:  

 A tézis füzettel és a doktori disszertációval kapcsolatos követelmények áttekintése.  

 Publikációs és tudományetikai ismeretek. 

 A komplex vizsgát teljesített hallgatók konzultációs segítése a tézis füzet elkészítésében, a 

doktori disszertáció megírásában és publikációk írásában. 

 

A konzultáció célja a tézisfüzet, és a disszertáció elkészítésének támogatása, a doktori szabályzat és a 

formai követelmények megismerése, az esetleg hiányzó publikáció elkészítésének konzultációs 

támogatása. A konzultáció formája: 1) e-mail kapcsolat polonyiistvandr@gmail.com 

„phd_tézisfüzet_publikáció” megjelöléssel, 2) távkonzultáció, amelynek fóruma (várhatóan a zoom 

vagy a google meet lesz) később kerül azonosításra, s a kapcsolódás lehetősége e-mailen kerül közlésre. 

 

Követelmény: a résztvevők a félév végére elkészítik a tézisfüzetük első változatát. Határidő: jan.15. 

 
Ajánlott irodalom: 

 Debreceni Egyetem Doktori Szabályzat http://www.chem.science.unideb.hu/doktszab2013marc.pdf  

 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Tanács Szabályzat 

http://btkphd.unideb.hu/szabalyzat2011.pdf  

 Szabó Katalin (2009): Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_654_szabo/ch05.html 

 Eger Arthur (2009): Hogyan írjunk világszínvonalú tanulmányt Tudományos és Műszaki Tájékoztatás http://tmt-

archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5177&issue_id=506.html 

 Havasréti József (2006): Tudományos írásmű Bölcsész konzorcium 

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Altalanos%20bolcseszet/32Havasr%E9ti/Tudom%E1nyos%20%EDr%E1sm

%FB%201.pdf  

 Umberto Eco (1987): Hogyan írjunk szakdolgozatot Kairosz Kiadó http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-

k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf  

 Angel Borja (2014): 11 steps to structuring a science paper editors will take seriously A seasoned editor gives advice 

to get your work published in an international journal https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-

science-paper-editors-will-take-seriously  
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 WRITING A SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE – Columbia University 

http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html 

 Rebekah P. Massengill (2014-15): Writing Sociology. A Guide for Senior Theses  

https://sociology.yale.edu/sites/default/files/files/Writing_Sociology_Senior_Thesis_Guide_Final_Latest_Update.p

df 

 
 MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlista: 

http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/II.%20Osztaly/PEDTB_MTA%20II%20osztaly_folyoiratok_100

6%20(2).xlsx  

 IX szakosztály folyóiratlistája 

http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/IX.O_folyoiratlistak_2017-

OKT_AJBPTB2018.xlsx  

 SJR (Scimago Journal Rank): https://www.scimagojr.com/journalrank.php?out=xls 

 

 

Kutatásszevezési készségfejlesztés: online survey kérdőívek és módszereik 

Oktató: Dr. Markos Valéria 
 

A kurzus célja: A kurzus elsődleges célja a kutatási- és disszertációs szakaszba lépő hallgatók 

empirikus kutatásának alapjául szolgáló kérdőív strukturális és formai véglegesítése.  A kérdőív 

lekérdezésének elősegítése érdekében a kurzus során a kérdőívszerkesztés bevett technikáival 

ismerkedhet meg a hallgató. Fő cél az Evasys rendszer felhasználói szintű alkalmazásának elsajátítása, 

melynek eredményeként a félév során megkezdődhet a kutatás adatfelvétele. 

 

Követelmény: Kérdőív készítése az Evasys rendszer segítségével. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Babbie, E. (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó. 

 Dessewffy Tibor – Láng László (2015): A Big Data és a társadalomtudományok találkozása a műtőasztalon. Replika, 

92–93, 157–170. ISSN 0865-8188  

 Falus Iván (szerk.) (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki. ISBN 963-16-2664-4 

 Moksony Ferenc (2006): Gondolatok és adatok: társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. Budapest, 

Aula. 

 

 

Kutatásmódszertan: változók előkészítése a statisztikai elemzésekhez 

Oktató: Dr. habil. Kovács-Nagy Klára 

A kurzus célja, hogy a doktoranduszok eddigi ismereteire alapozva gyakorolják az alapvető statisztikai 

eljárásokat. Kitérünk a kutatási kérdések, hipotézisek megfogalmazásra és tesztelésére külön hangsúlyt 

fektetve arra, hogy az egyes kérdéseket hogyan kell megfogalmazni a kérdőívekben, s hogyan kell olyan 

változókká alakítani, amelyek lehetővé teszik a kutatási kérdések és hipotézisek statisztikai tesztelését. 

A kurzus további célja, hogy a doktoranduszok megismerjék és elsajátítsák olyan adatredukciós 

eljárások használatát, melyek segítségével kevesebb változóval tudnak majd dolgozni a további 

összefüggések (egy és többváltozós elemzések) tárhatók fel. Ebben a félévben a főkomponens-, faktor 

és klaszteranalízis módszereivel ismerkedünk meg és a megadott adatbázis segítségével fogjuk 

gyakorolni. Kitérünk arra is, hogy a létrejött változókat hogyan lehet bevonni a kétváltozós elemzésekbe.  

Tematika 

Minta, reprezentativitás, szignifikanciaszint, statisztikai analízisek fogalmai és jelentőségük. Egy- és 

többváltozós elemzések futtatása és értelmezése a HERD 2012 és ¬¬– amennyiben van – egy saját 

kutatás adatain. 

 

 

Oktatási forma 

A kurzus online módon valósul meg, ahol az oktató jitsi oldalán (meet.jitsi.si/kovacsklara) osztja meg a 

használt ppt-t, s mutatja az elemzések menetét a küldött adatbázison. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?out=xls
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Számonkérés 

A kurzus során megtanult módszerek alkalmazásával rövid (kb. 8-10 oldal), gyakorló jellegű publikáció 

(az Educatio folyóirat Kutatás közben rovatában megjelent írásokhoz hasonlóan) készítése szabadon 

választott téma alapján. Saját adatbázis esetén lehetőségek van online konzultációra az elemzések 

lefuttatásához és értelmezéséhez. 

Szükséges eszközök: a kurzus hatékony teljesítéséhez az órákra internettel és SPSS programcsomaggal 

ellátott laptopon kell dolgozni. Az órai feladatok megoldásához a HERD 2012 adatbázist Kovács 

Klárától szükséges elkérni az első előadás előtti héten. 

Ajánlott irodalom 
 Babbie, E.2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó. 

 Moksony Ferenc 2006. Gondolatok és adatok: társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. Budapest, 

Aula. 

 Sajtos László – Mitev Ariel 2007. SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. 

 Székelyi Mária – Barna Ildikó 2002. Túlélőkészlet az SPSS-hez Többváltozós elemzési technikákról 

társadalomkutatók számára Budapest, Typotex Kiadó. 
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Tematikák 

 

IV. évfolyam számára 
 

Kutatási szeminárium 

Oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

A kutatási szeminárium célja kettős. Egyrészt a doktorandusz által végzett (empirikus, dokumentatív, 

levéltári stb.) kutatás eredményeit elemző, publikálásra előkészületben lévő tanulmányszöveg és az 

ennek alapján készült összefoglaló előadás elsődleges prezentálására teremt alkalmat. Másrészt a 

szeminárium a tudományos viták koreográfiája szerint épül fel, melynek része az opponensek 

véleményének ismertetése, a nyilvános vita valamint a vita során felmerült kérdésekre való válaszadás. 

A szemináriumon bemutatott kutatási probléma és részeredmény exponálása után a szeminárium 

valamennyi résztvevője hozzászól és véleményt nyilvánít. A szeminárium nemcsak magának a 

problémának az elemzése, hanem a róla folyó vita, az abba való bekapcsolódás, a közös gondolati és 

verbális építkezés élménye és tovább inspiráló hatása. Összességében a szeminárium célja olyan 

készségek és technikák formálása, amelyekkel a hallgató képes saját kutatói véleményét képviselni és 

saját álláspontját megvédeni, mások álláspontját megérteni és a kutatótársak javaslatait hasznosítani. A 

szeminárium alapvető hozzájárulás ahhoz is, hogy a hallgató fölkészülhessen a majdani tézisvédésre, 

illetve disszertációja nyilvános vitájára. 

 

 

Adatelemzés és disszertáció 

Oktató: Prof. Dr. Polónyi István 

A kurzus célja:  

 A disszertációval kapcsolatos empíria áttekintése és elemzése. A disszertáció eredmények és 

következtetések fejezeteinek elkészítéséhez történő segítségnyújtás. 

 A komplex vizsgát teljesített hallgatók konzultációs segítése a doktori disszertáció megírásában, 

véglegesítésében. 

 

A konzultáció célja a disszertáció elkészítésének támogatása, a doktori szabályzat és a formai 

követelmények megismerése, az esetleg hiányzó publikáció elkészítésének konzultációs támogatása. A 

konzultáció formája: 1) e-mail kapcsolat polonyiistvandr@gmail.com  „phd_adatelemzés_disszertáció” 

megjelöléssel, 2) távkonzultáció, amelynek fóruma (várhatóan a zoom vagy a google meet lesz) később 

kerül azonosításra, s a kapcsolódás lehetősége e-mailen kerül közlésre. 

 

Követelmény: a résztvevők a félév végére elkészítik a disszertációjuk empirikus fejezetét és 

bemutatják értékelésre. Hi. 2021 január 15. 

 

Ajánlott irodalom: 
 Debreceni Egyetem Doktori Szabályzat http://www.chem.science.unideb.hu/doktszab2013marc.pdf  

 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Tanács Szabályzat 

http://btkphd.unideb.hu/szabalyzat2011.pdf  

 Szabó Katalin (2009): Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_654_szabo/ch05.html 

 Eger Arthur (2009): Hogyan írjunk világszínvonalú tanulmányt Tudományos és Műszaki Tájékoztatás http://tmt-

archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5177&issue_id=506.html 

 Havasréti József (2006): Tudományos írásmű Bölcsész konzorcium 

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Altalanos%20bolcseszet/32Havasr%E9ti/Tudom%E1nyos%20%EDr%E1sm

%FB%201.pdf  
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 Umberto Eco (1987): Hogyan írjunk szakdolgozatot Kairosz Kiadó http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-

k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf  

 Angel Borja (2014): 11 steps to structuring a science paper editors will take seriously A seasoned editor gives advice 

to get your work published in an international journal https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-

science-paper-editors-will-take-seriously  

 WRITING A SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE – Columbia University 

http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html 

 Rebekah P. Massengill (2014-15): Writing Sociology. A Guide for Senior Theses  

https://sociology.yale.edu/sites/default/files/files/Writing_Sociology_Senior_Thesis_Guide_Final_Latest_Update.p

df  

 MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlista: 

http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/II.%20Osztaly/PEDTB_MTA%20II%20osztaly_folyoiratok_100

6%20(2).xlsx  

 IX szakosztály folyóiratlistája: 

 http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/IX.O_folyoiratlistak_2017-

OKT_AJBPTB2018.xlsx  

 SJR (Scimago Journal Rank): https://www.scimagojr.com/journalrank.php?out=xls  

 

 

Kutatásmódszertan: változók előkészítése a statisztikai elemzésekhez 

Oktató: Dr. habil. Kovács-Nagy Klára 

A kurzus célja, hogy a doktoranduszok eddigi ismereteire alapozva gyakorolják az alapvető statisztikai 

eljárásokat. Kitérünk a kutatási kérdések, hipotézisek megfogalmazásra és tesztelésére külön hangsúlyt 

fektetve arra, hogy az egyes kérdéseket hogyan kell megfogalmazni a kérdőívekben, s hogyan kell olyan 

változókká alakítani, amelyek lehetővé teszik a kutatási kérdések és hipotézisek statisztikai tesztelését. 

A kurzus további célja, hogy a doktoranduszok megismerjék és elsajátítsák olyan adatredukciós 

eljárások használatát, melyek segítségével kevesebb változóval tudnak majd dolgozni a további 

összefüggések (egy és többváltozós elemzések) tárhatók fel. Ebben a félévben a főkomponens-, faktor 

és klaszteranalízis módszereivel ismerkedünk meg és a megadott adatbázis segítségével fogjuk 

gyakorolni. Kitérünk arra is, hogy a létrejött változókat hogyan lehet bevonni a kétváltozós elemzésekbe.  

Tematika 

Minta, reprezentativitás, szignifikanciaszint, statisztikai analízisek fogalmai és jelentőségük. Egy- és 

többváltozós elemzések futtatása és értelmezése a HERD 2012 és ¬¬– amennyiben van – egy saját 

kutatás adatain. 

Oktatási forma 

A kurzus online módon valósul meg, ahol az oktató jitsi oldalán (meet.jitsi.si/kovacsklara) osztja meg a 

használt ppt-t, s mutatja az elemzések menetét a küldött adatbázison. 

Számonkérés 

A kurzus során megtanult módszerek alkalmazásával rövid (kb. 8-10 oldal), gyakorló jellegű publikáció 

(az Educatio folyóirat Kutatás közben rovatában megjelent írásokhoz hasonlóan) készítése szabadon 

választott téma alapján. Saját adatbázis esetén lehetőségek van online konzultációra az elemzések 

lefuttatásához és értelmezéséhez. 

Szükséges eszközök: a kurzus hatékony teljesítéséhez az órákra internettel és SPSS programcsomaggal 

ellátott laptopon kell dolgozni. Az órai feladatok megoldásához a HERD 2012 adatbázist Kovács 

Klárától szükséges elkérni az első előadás előtti héten. 

Ajánlott irodalom 
 Babbie, E.2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó. 

 Moksony Ferenc 2006. Gondolatok és adatok: társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. Budapest, 

Aula. 

 Sajtos László – Mitev Ariel 2007. SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. 

 Székelyi Mária – Barna Ildikó 2002. Túlélőkészlet az SPSS-hez Többváltozós elemzési technikákról 

társadalomkutatók számára Budapest, Typotex Kiadó. 
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Tudománykommunikáció 

Oktató: Dr. Kenyeres Attila Zoltán 
 

A kurzus célja: A kurzus legfontosabb célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a módszereket, 

amelyek segítségével hatékonyan kommunikálhatják tudományos kutatásaik eredményét a szélesebb, 

laikus közvélemény számára. A kurzus az audiovizuális, mozgóképes kommunikációra helyezi a 

hangsúlyt. Kimeneteli követelményként a hallgatók a kurzuson tanultak alapján saját rövidfilmet 

készítenek kutatási eredményeikről. 

 

Tervezett témakörök: 

A laikus és a tudományos kommunikáció közti különbségek 

A hatékony audiovizuális kommunikáció ismérvei 

A dokumentumfilmekben alkalmazott módszerek a figyelem felkeltésére 

A kritikai attitűd szerepe a dokumentumfilmek relációjában 

A tudományos és az áltudományos mozgóképi anyagok 
 

Ajánlott irodalom: 
 Ambasciano, Leonardo (2016): (Pseudo)science, religious beliefs, and historiography: assessing the scientification 

of religion’s method and theory. Zygon, Vol. 51. No. 4. 1062-1066. 

 Bates, Benjamin R. (2005): Public culture and public understanding of genetics: a focus group study. Public 

Understanding Of Science Vol.14. No.1. 47-65. 

 Beck Mihály (1977): Tudomány – áltudomány. Budapest, Akadémiai Kiadó.  

 Boudry, Maarten – Blancke, Stefaan – Pigliucci, Massimo (2015): What makes weird beliefs thrive? The 

epidemiology of pseudoscience. Philosophical Psychology Vol. 28, No. 8, 1177–1198. 

 Csaba György Gábor (2003): Hazudnak-e a csillagok? - Legenda és valóság a csillagjóslásról. Budapest, General 

Press 

 Davies, Gail (2000): Science, Observation and Entertainment: Competing Visions of Postwar British Natural 

History Television 1946–1967. Ecumene. Vol.7. No.4. 432–60. 

 Donohue, Paul (2014): The Tomb Of Jesus And His Family? The Humanist Vol. 9. No. 2. 43-44. 

 Elam, Mark (2005): When Scientists Meet Film-Makers Inventing a Swedish Approach to Public Engagement with 

Biotechnology. Acta Sociologica. Vol.48. No.3. 237-251. 

 Garrett, Bradley L. (2010): Videographic geographies: Using digital video for geographic research. Progress in 

Human Geography. Vol.35. No.4. 521–541. 

 Kenyeres Attila Zoltán (2010): A figyelem fenntartása a Minden Tanulás felnőttképzési sorozat egy epizódjában. 

In. Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés. Debrecen, Csokonai 

Kiadó, Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. 210-217.p. 

https://mek.oszk.hu/15200/15243/15243.pdf  

 Kenyeres Attila Zoltán (2019): Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a 

kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában. PhD értekezés. 

 Lafollette, Marcel Chotkowski (2012): Science on American Television: A History. Chicago, University of 

Chicago Press. 

 Lobato, Emilio – Mendoza, Jorge – Sims, Valerie – Chin, Matthew (2014): Examining the Relationship Between 

Conspiracy Theories, Paranormal Beliefs, and Pseudoscience Acceptance Among a University Population. Applied 

Cognitive Psychology, Vol. 28. June 617–625.  

 Magyar Tudományos Akadémia (2018): Aktívabb akadémiai fellépés az áltudományok ellen. 

http://mta.hu/kozgyules2018/aktivabb-akademiai-fellepes-az-altudomanyok-ellen-108688 Letöltési idő: 2018.08.26. 

 McClain, Craig (2017): Practices and promises of Facebook for science outreach: Becoming a „Nerd of Trust”. 

PLoS Biology Vol. 15. No. 6. 1-9. 

 Molnár Balázs (2014): Oktatófilmek és oktatóvideók: óriáslépések és fejlődési tendenciák a mozgóképes 

ismeretközvetítés folyamatában. Oktatás-Informatika Vol.6. No.2. 19-28. 

http://www.eltereader.hu/media/2014/11/Okt_inf_DPK_READER.pdf Letöltés: 2018.08.26. 

 Shermer, Michael (2011): The Believing Brain: From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies – How We 

Construct Beliefs and Reinforce Them as Truth. New York, Times Books, Henry Holt And Company. 

 Thyer, Bruce A. – Pignotti, Monica (2016): The Problem of Pseudoscience in Social Work Continuing Education. 

Journal Of Social Work Education. Vol. 52. No.2. 136–146. 
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Thematics 
 

for Students in Stipedium Hungaricum 

Program 
 

Main subjects 
 

Pedagogy- and Education History 
 

History of women's education 

Instructor: Magdolna Rébay PhD, UD 
23 September, 12.00-15.00, room 205 

 
Short description of the course: The aim of the course is an overview of the Hungarian history of women's 

education in the 19th-20th century. 

 
Planned thematic nodes: the changing social role of women, women's emancipation and feminism, the birth 

of girls' high schools, women's attendance at universities, the elimination of educational disadvantages for women, 

coeducation.  

 

Requirements: Preparation of a seminar paper of 30-40 thousand characters with reference to the number of 

pages in the field of history of education, either in accordance with the own research topic or the topic of the 

course. The choice of the topic will be based on consultation by 30.11.2020 at the latest. I look forward to receiving 

your suggestions to my e-mail address. 
 

Deadline for submission of the paper: 15 January 2021 

 
Literature: 

 Goodman, Joyce – Albisetti, James C. – Rogers, Rebecca eds. (2010): Girls' Secondary Education in the 

Western World: From the 18th to the 20th Century. New York, Palgrave Macmillan. 

 Albisetti, James C. (1996): Female education in German-speaking Austria, Germany, and Switzerland, 

1866-1914. In Austrian women in the nineteenth and twentieth centuries, Providence, RI et. al., pp. 39-

57. 

 Espacio, Tiempo y Educación vol 1, no 1. (2014) Autobiography, women and education in 

Mediterranean Europe (XIX-XX centuries). 

https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/issue/view/1. 

 Martin, Jane – Goodman, Joyce (2004): Women and education: 1900-1980. Basingstoke, Palgrave 

Macmillan. 

 

 

Herbart and his influence on the hungarian educational system 

Instructor: Zsanett Bicsák, PhD 
26 November, 12.00-15.00, Online 
 

Course Description: This module introduces the pedagogy of Johann Friedrich Herbart. The 

educational legacy of Herbart and Herbartianism is crucial to understand our educational system. 

Herbart was the founder of pedagogy as academic discipline. Herbart and his followers provided the 

terminology of pedagogy and a widely adapted concept, teacher training and school practice today. 

Throughout this module we will consider these aspects and explore the new research trends and their 

importance.  

 

https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/issue/view/1
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Selected bibliography: 

 
 English, A.R. (2013): Discontinuity in Learning: Dewey, Herbart and Education as Transformation, 

Cambridge University Press. 

 Gruschka, A. (2019): A new way of understanding teaching: a German perspective. Oxford Review of 

education, 45 (5), pp. 673–689 

 Miroslav, S. - Hrušková, L. (2014): Herbart’s Philosophy of Pedagogy and Educational Teaching. Studia 

Edukacyjne, 33, pp. 413-429. 

 Rucker, T. (2014): Political Bildung in the Context of Discipline, Instruction, and Moral Guidance. 

Journal of  Social Science Education, 13 (1), pp.11-21. 

 

 

Economic, social and cultural conditions of the Horthy era and the 

talent rescue movement 

Instructor: Rita Kattein-Pornói, PhD, META-Don Bosco Szakgimnázium, 

WJLF 

19 November, 9.00-12.00, Online 
 

Course Description: The aim of my course is to explore the economic, social and cultural conditions 

of the Horthy era and to show how the talent rescue movement was organized, which gave the talented 

poor peasant stratum the opportunity for education. 
 

Recommended literature: 
 Gyarmathy Éva: The Gifted and Gifted Education in Hungary, Journal for the Education of the Gifted, 

2013. 

 Mönks, Franz J. - Ypenburg, Irene H.: Unser Kind ist hochbegabt, Ernst Reinhardt Verlag, 2012. 

 Mihaly Csikszentmihalyi, Kevin Rathunde, Samuel Whalen: Talented teenagers, Cambridge University 

Press, 1997. 

 George D.: Gifted Education: Identification and Provision. Fulton Publishers, London. 1995. 

 

 

Early childhood comparative pedagogy and it’s history 

Instructor: Anikó Vargáné Nagy, PhD, UD 

 

Course Description: During the course, students can gain knowledge about the history of early 

childhood institutional education in the form of a lecture. The presentation will help students to explore 

the historical aspects of their dissertation through the elaboration of the proposed literature and the 

subsequent joint consultation. 
 

 

Social- and Cultural History 
 

Transformation of the societies from the 19th century to nowadays 

Instructor: Veronika Bocsi, PhD, UD 
28 november, room 202 
 

Course Description: The aim of the study is to give a description about the transformation of the 

societies from the 19th century to nowadays (the differences between the Western world and the 

socialist, after post-socialist systems will be highlighted too) and also the history of the cultural 

consumption. The relationship between social stratification and cultural consumption and the current 

processes will be analysed as well.  We will go through theories which can help to understand these 
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transformations and trends (cultural omnivores, the theories of Bourdieu and Riesman about cultural 

activities) during this course. 

 

Recommended literature: 
 David, R. (1950). The lonely crowd. A Study of the Changing American Character (New Haven & 

London: Yale University Press, 1950). 

 Konrád, G., & Szelenyi, I. (1979). The intellectuals on the road to class power. Harcourt. 

 OECD, A. (2018). A broken social elevator? How to promote social mobility. COPE Policy Brief. 

 Peterson, R. A., & Kern, R. M. (1996). Changing highbrow taste: From snob to omnivore. American 

sociological review, 900-907. 

 Wallerstein, I. (1993). The modern world system. Social Theory: The Multicultural and Classic Readings, 

427. 
 

 

Special education’s history 

Instructor: Simonetta Polenghi, PhD, UNICATT 
Date based on consultation, Online 
 

Course Description: This course introduces students to the history of special education. During the 

course, students can learn about the topic from an international perspective. After reading the obligatory 

literature during the course, the readings are jointly processed and critically interpreted within the 

framework of an online consultation. 
 

Suggested literature: 
 Debè, A., Polenghi S. Agostino Gemelli (1878–1959) and mental disability: science, faith and education in the view 

of an Italian scientist and friar, <<PAEDAGOGICA HISTORICA>>, 2019 

 Youth Culture and Military Education in Napoleonic Times: the Battalions of Hope in the First Cisalpine Republic, 

in “History of Education & Children’s Literature”, 2006, 1, pp191-216  http://www.hecl.it/ 

 Changes in Teacher Education in Italy: A Survey from Italian Unification to Today, “Sodobna Pedagogika/Journal 

of Contemporary Educational Studies”, vol.70, 2019, 3, pp.166-

178 https://search.proquest.com/openview/d9fca8cbd16c7e1debd4b8e5d050de12/1.pdf?pq-

origsite=gscholar&cbl=436389 

 

Political minorities 

Instructor: Miklós Kovács, MK 
9 November, 10.00-13.00, Online 

 
Course Description: 

 Minorities – legitimate and illegitimate. Minority problem within and outside the hegemonic 

politico-social discourse of our days. 

 Which discipline? Question of approaches: intersecting and overlapping spheres of the 

relevance of different social sciences like history, law, international relations, sociology, 

cultural anthropology, political philosophy. 

 Place of minorities in the current cultural conflicts. Fight for/against nations. Discours on the 

dominance of meta-ideologies and contra ideologies. 

 Correctly formulated problems: the identities and the rights of the people, nations, and states. 

Possible interpretations of the key notions, which make possible the question of political 

minorities, formulated in a positive narrative. 

 

Recommended literature: 
 Foucault, M., & Faubion, J. D. (2001). The essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 3, Power. 

Penguin. 

 Gramsci, A. (1995). Further selections from the prison notebooks. U of Minnesota Press. 

http://www.hecl.it/
https://search.proquest.com/openview/d9fca8cbd16c7e1debd4b8e5d050de12/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=436389
https://search.proquest.com/openview/d9fca8cbd16c7e1debd4b8e5d050de12/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=436389
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 Schmitt, C. (2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty. University of 

Chicago Press. 

 Schmitt, C. (1963). The theory of the partisan. Berlin: duncker und Humblot, 1, 63. 

 Schmitt, C. (2003). The nomos of the earth. Trans. GL Ulmen. New York: Telos Press, 2(3). 

 

The feminisation of the teaching profession in Hungary at the 

end of the 19th century in the light of pedagogical journals 

Instructor: Attila Nóbik, PhD 
16 December, Online 

 
Course Description: As early as the 19th century, the large-scale emergence of women began in 

teaching careers, initially primarily in areas of low prestige such as teaching careers. The result of this 

process, called feminisation in the international literature, is that today in Hungary, as in the world's 

education systems in general, women are in the majority in the teaching profession. While feminisation 

is a well-researched topic in the international literature, Hungarian research on the history of education 

has paid little attention to the consequences of gender differences, either in the broader sense of women's 

education or in the narrower sense of the teaching profession. The unexplored nature of the area led to 

research on the topic. The lecture briefly outlines the social and pedagogical historical context and 

international antecedents of the feminisation of the teaching career. He then presents the beginnings of 

the feminisation of the Hungarian teaching profession. Then, through an analysis of the contemporary 

pedagogical trade press, he presents some of the microconcentrations of feminisation. At the same time, 

the lecture reflects on the dilemmas that accompanied the choice of topic or the selection and 

interpretation of sources. 

Completion of the course: a dissertation of 40,000 characters, which forms the basis of one of the 

theoretical chapters of the doctoral dissertation. 

 

Recommended literature: 
 Albisetti, J. C. (1993): The feminization of teaching in the nineteenth century: a comparative perspective. 

History of Education, 22. 3. sz. 253–263. doi: 10.1080 / 0046760930220305 

 V. Essen, M. (1999): Strategies of women teachers 1860-1920: feminization in Dutch elementary and 

secondary schools from a comparative perspective. History of Education, 28, 4, 413–433. 

 

Comparative pedagogy 
 

Instructor: Tamás Kozma DSc, Karolina Eszter Kovács PhD, UD 
30 September, 14 October, 28 October, 11 November, 25 November, 9 December, 12.00-

13.30., room 7. 
 

Course description: It is a credit course for doctoral (PhD) students at the University of Debrecen 

(Hungary).  

Aims 

a) to introduce students into the realm of comparative education (concepts, expressions, themes, main 

lines of research interests, history) 

b) to get them acquainted with key literature, publishers, forums of comparative (and international) 

education, with a focus on Europe 

c) to train them in competencies necessary for international workshops, conferences and related 

cooperations. 
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Objectives 

a) to collect relevant literature by the help of information centres (internet, library, additional resources) 

b) to exercise critical reading, analysis and discussion on relevant literature in comparative/international 

education (mostly in English from continental Europe) 

c) to compose seminar papers (in English) and/or short review articles on the literature overviewed. 
 

Course methodology 

a) engaging into open discussions 

b) submitting seminar papers, reviewed and/or defend them 

c) publishing short review articles on English papers (possibly international) forums. 
 

Course requirements 

a) participation in the contact lessons and in the discussions 

b) a presentation of the literary item chosen (some 15 minutes plus 5 minutes question-answer session) 

c) a seminar paper / proposed book review, 4000--5000 words length 

 

Recommended literature 
 Bray, Adamson & Mason Eds 2014, Comparative Education Research.  Heidelberg etc: 

Springer  Textbook  

 Peterson et al Eds 2011 International Encyclopedia of Education. Amsterdam: Elsevier, pp 251-271) 

(optional) 

 Phillips & Schweisfurth 2006, Comparative and International Education. Bloomsbury Academic 

ISBN 978-1441122421 (optional) 

 Hans, 1940, 2014, Comparative Education. London: Routledge (optional) 

 Postlethwaite Ed 1995, International Encyclopedia of National Systems of Education. Amsterdam: 

Pergamon, related entries (mandatory)  

 Kozma 1992 "Ethnocentrism without indoctrination? In: Schleicher, Kozma Eds 1992, Ethnocentrism 

in Education. Frankfurt: Peter Lang, pp. 227-264 (mandatory) 

 

Research exercises 
 

Research seminar 
 

Instructor:Gábor Erdei PhD, UD 
Every Wednesday, 8.00-9.30, room 7. 
 

Course Description: The research seminar is a practice-oriented course which helps and supports 

students in their research processes. The semester will continue and follow up the results of the previous 

semester's research seminar. The semester will be split into two parts. In the first part (four times), 

students will present a specific parts of their research topics applying ppt. and two of the other students 

will act as opponents. In this method the topic owner will give a presentation followed by students' 

comments, remarks and suggestions and simulate scientific discourse. 

In the second part, students will develop their ppt. towards scientific papers for two purposes. In the one 

hand, to have a properly developed chapter integrated into their doctoral thesis later on, and on the 

second hand, to have a scientific paper ready in order to publish it in an international scientific journal 

 

Recommended literature: 
 Earl R. Babbie (2012): The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing 13th edition, Beverly MA, USA.  
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Education Research Methodology 
 

Instructor: Veronika Bocsi, PhD, UD 
24 September, 8 October, 22 October, 19 November, 3 December, 17 December, 16.00-

17.30, room 202 
 

Course Description: During this course We have got two aims: firstly, we go through the process of 

educational research from the basics to the implementation of the research. During this phase 

conceptualisation, operationalisation, sampling and the processing of data will be reviewed in general. 

Secondly, we have to build and finalize the research plan of every student from these aspects. 

Information about the structure of thesis, the forms of citations and representation of data will be showed 

as well.   

 

Requirement: essay (length: about 10 pages). Contents: main notions, possibilities of measurement 

(interview scheme, questionnaire etc.), sampling method, hypotheses, the planned processing of data 

and the schedule of research etc. Students have to prepare for every lesson (e.g. to collect the main 

notions with references, to write hypotheses, to create a scale etc.) and send it in email to me two days 

before the lesson. 

 

References: 

 Babbie, E. R. (1998). The practice of social research. International Thomson Publishing Services. 

 Lokesh, K. (1984). Methodology of educational research. Vikas publishing house. 

 Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A 

guidebook and resource. John Wiley & Sons. 

 

Research Methodology 
 

Instructor: Hajnalka Fényes, PhD, UD 
5 September, 12 September, 19 September, 9.00-13.00, room 202 
 

Course Description: The main purpose of the course is to provide knowledge of using SPSS. The main 

concepts of research methodology will be clarified, secondly the interface, menu of SPSS will be 

interpreted. Application of recode, compute, frequencies, descriptives and two-variate analysis 

(crosstabs, compare means, correlate bivariate) will be repeated. Then cluster analysis, principal 

component analysis and factor analysis will be used. The basis of the analysis will be an English 

language database, which will be sent for the students before the course. 

 

Recommended literature: SPSS manuals on the internet 

Requirements: 2-3 homework until (15/dec)  Miller, R. L. SPSS for social scientists. Macmillan International Higher 

Education, 2002. 

 

Research group works 
 

CHERD 
 

Instructor: Gabriella Pusztai DSc, UD 
 

Course Description: For doctoral students and candidates, the Center for Higher Education Research 

and Development (CHERD-Hungary) of the University of Debrecen is one of the most important place 

for practice which carries out research not only in the field of higher education but also in public 

education.Research has been exploring institutional and student decisions for one and a half decades, 

and large-scale and qualitative data collection provide a huge amount of data including national and 
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international databases.The Center participates in scientific research, development and innovation 

tenders. During the research practice, PhD students are not only creative participants, but can also 

prepare for publication in domestic and international journals and conferences, furthermore, the work 

done here provides the core of several dissertations. 
 

Conference Tandem 

 
Instructor: Gábor Erdei PhD, UD 
 

Course Description:The Conference tandem course introduces you to the world of international team 

work. Doctoral students speaking different first languages form international pairs and prepare for a 

joint conference presentation. They construct the abstract and slide show of a conference lecture during 

the semester. At the end of the autumn semester, the abstract is submitted to the Conference of Hungarian 

Educational Researchers and to the Annual Educational Research Conference organized by Hungarian 

Academy of Sciences at the spring semester. 
 

Suggested Reading: 
 Becker, L. 2014. Presenting Your Research: Conferences, Symposiums, Poster Presentations and Beyond. London: 

Sage 

 

Science organization skills development courses 
 

Critical reading 
 

Instructor: Tamás Kozma DSc, Karolina Eszter Kovács, PhD, UD 
29 September, 13 October, 27 October, 10 November, 24 November, 8 December, 12.00-

13.30. 
 

Aims 
a) to introduce students into the special literature of educational study and research 

b) to get them acquainted with knowledge creation in educational research (organisations, publishers, 

forums,  pedagogical innovations etc) with a focus on Europe 

c) to train them in competencies necessary for international workshops, conferences and networks.  

 

Objectives 
a) to collect relevant literature by the help of information centres (internet, library, other knowledge 

centres)  

b) to exercise critical reading, analysis and discussion on relevant literature (mostly in English from 

continental Europe) 

c) to compose review articles on the literature overviewed. 

 

Proposed literature 
 Review of Educational Research 

 International Journal of Educational Development 

 Harvard Educational Review 

 Comparative Education 

 International Review of Education 

 International Higher Education 

 European Education 

 Open Access digital (online) 

journals  https://docs.google.com/document/d/1UOWjFkTk3zZglYhw7eaGd0XRq2tjlwqII

URMNJdfBxU/edit 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1UOWjFkTk3zZglYhw7eaGd0XRq2tjlwqIIURMNJdfBxU/edit
https://docs.google.com/document/d/1UOWjFkTk3zZglYhw7eaGd0XRq2tjlwqIIURMNJdfBxU/edit
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Course requirements 
a) participation in the seminars 

b) a presentation of the literary item chosen (some 15 minutes plus 5 minutes question-answer session) 

c) a seminar paper / proposed book review (4000--5000 words length) on the basis of the discussion. 

 

CEJER 
 

Instructor: Karolina Eszter Kovács PhD, UD 
 

Course Description: For the issue entitled Religion and Education of CEJER journal, we are asking 

doctoral students for a study that fits in with their topic. The study may address the relationship between 

education and freedom or oppression of religion in their country, the operation, culture, effectiveness of 

denominational educational institutions, and the system of religious education of young people at home. 

The study consists of an introduction to the theoretical literature and an own analysis. The analysis may 

include the processing of official education statistics, the analysis of interviews or a questionnaire 

database. The length of the study is 20-25 thousand characters or 5000 words. A summary of the study 

and its planned structure should be sent 

to karolina92.kovacs@gmail.com and cejer@arts.unideb.hu until May 30. The proposal will be 

discussed during March. The theoretical part should be sent to karolina92.kovacs@gmail.com until 

March 30. The article extended with the empirical analysis should be prepared until April 30 and sent 

to karolina92.kovacs@gmail.com. The submitted article will be published after the proofreading 

process. 

About CEJER: The Central European Journal of Educational Research (CEJER) is a peer-reviewed 

scientific journal that presents the changing landscape of educational research across Central and Eastern 

Europe. CEJER provides a vehicle for the scholarly interchange of research findings that connect to 

each level of Central and Eastern European education, the areas of socialization, teaching, instruction, 

training, and educational support within formal and informal structures alike. The articles cover the 

whole lifespan, from early ages through adulthood with a wide understanding of education. The CEJER 

publishes special thematic issues, including research papers and book reviews. All issues present 

reflections on how the global and regional changes shape the world of Central and Eastern European 

education. The Central European Journal of Educational Research (CEJER) publishes double-blind 

peer-reviewed papers. The CEJER reviews submitted papers by the quality of their research method 

scientific argumentation. The CEJER is published twice a year. The editor of all thematic issue is 

regularly a Central European senior researcher (Guest Editor). They invite original articles on the focus 

subject by authors from Central and Eastern European countries. The papers should be original, not have 

been published in another medium beforehand. The language of publication is English. Authors are 

expected to submit their papers in proper scholarly language, explaining technicalities and providing 

precise references. 

 

International scientific communication 

Instructors: Adrián Hatos, PhD, BBTE – Maria Mszymanska, PhD, Jesuit 

University “Ignatianum” – Bertalan Pusztai, PhD, SZTE – Edina Rutland, 

PhD, SJCC 
 

Course Description: The aim of the course is to give students an insight into current international 

trends, results and research methods in educational research. During the course, they can acquire 

knowledge within the framework of a series of lectures that will help to illuminate their research from 

an international perspective. 

mailto:karolina92.kovacs@gmail.com
mailto:cejer@arts.unideb.hu
mailto:karolina92.kovacs@gmail.com
mailto:karolina92.kovacs@gmail.com
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Doktorjelölti program 
 

Oktató: Prof. Dr. Kozma Tamás 

Cél: Folyamatos kapcsolattartás doktoranduszokkal és doktorjelöltekkel 

Műhelymunka kialakítása, amelynek során a részt vevők egymás kutató munkájából tanulnak és 

egymást támogatják 

 

Tevékenységek 

Témakeresés, témaválasztás 

Problémák megfogalmazása és operacionalizálása 

Szakirodalmi adatgyűjtés, szakirodalmi tanulmányok 

Az empirikus kutatás megközelítései és lehetőségei 

Kiinduló kérdések és föltételezések 

A dolgozat bevezetőjének fölépítése 

Mellékletek prezentálása 
 

Segédeszköz 
K. Sike E & Kozma T. (2005).  Pedagógiai informatika. Pallas Debrecina 14. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 

 

 

Kutatási szeminárium doktori képzésbe jelentkezőknek 
 

Oktató: Prof. Dr. Polónyi István 

Cél: a doktori programra jelentkezők számára segítséget nyújtani a felvételire való felkészüléshez, a 

témaválasztáshoz és a kutatási terv elkészítéséhez. 

A felkészítő tanítási és tanulási módszerei: 

Az oktatási módszere alapvetően az diasorokkal segített önálló hallgatói munka, valamint az oktatóval 

történő írásbeli és távkonzultáció, amelynek keretében megbeszélésre kerül a kutatási téma és a 

kutatási terv elkészítése. 

A hallgatók az anyaghoz kapcsolódó kérdéseiket írásban a polonyiistvandr@gmail.com e-mail címen 

tehetik fel, a levél tárgyaként a „phd_felvételi_felkészítés” megjelöléssel, a távkonzultáció fóruma 

(várhatóan a zoom vagy a google meet lesz) később kerül azonosításra, s a kapcsolódás lehetősége e-

mailen kerül közlésre. 

A Humántudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjának a felvételijéről 

1) A doktori képzésre történő felvétel feltételei és néhány tudnivaló a képzésről:  

 egyetemi vagy mester végzettség, 

 egy kutatási terv, amely a felvételiző kutatási elképzeléseit foglalja össze – a felvételi vizsgán a 

kutatási tervet ismertetni kell, 

 témavezető választás, akivel a témát megbeszélték, s akinek a személyét a doktori iskola 

vezetőjével (Prof. Dr. Pusztai Gabriella) egyeztette a jelentkező, 

 a tervezett kutatás témájában (vagy rokon témában) írt és megjelent (vagy megjelenésre 

elfogadott) publikáció, 

 a felvételhez előírt idegen nyelvtudás, 

 a jelentkezési feltételek részletesen a következő honlapon érhetők el: 

https://humandi.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/jelentkezesi_feltetelek.pdf . 

 Ajánlott, hogy a jelentkező doktori képzésben történő részvételi szándékát a munkaadójával 

egyeztess, mert a képzés heti rendszerességgel szerdai napokon történik, amikor a képzésben 

résztvevőknek az egyetemen egész napos foglalkozásokat szervezünk, amelyeken a megjelenés 

kötelező.  (Az ösztöndíjas képzésre felvettek teljes nappali munkarend szerinti foglalkoztatáson 

vesznek részt.) 
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 A doktori képzés ütemezése 2+2 év – ahol az első két év után komplex vizsgát kell tenni és 

tézisdolgozatot kell leadni. 

 A Neveléstudományi Doktori programról a következő honlapon lehet tájékozódni: 

https://humandi.unideb.hu/hu/nevelestudomanyi-doktori-program-tajekoztatok  

 

2) Kutatási terv 

 Bevezetés – mi a kutatás célja, a doktori kutatás célkitűzése, a téma körülhatárolása. (A kutatási 

téma megválasztásánál rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy a képzés ideje alatt nincs 

lehetőség témaváltásra) 

 Kutatási kérdések 

 Szakirodalom-elemzés legalább két metszetben:  

a) a téma/kérdések elméleti háttere,  

b) a téma/kérdések empirikus kutatásának előzményei.  

 Hipotézisek (amelyek a fenti – konceptualizált és operacionalizált  - kutatási kérdésekre 

válaszolnak, és utalnak az igazolás módszereire).  

 Az alkalmazott kutatási módszerek. A kutatásba vont minta, kiválasztása, reprezentativitása.  

 Kutatás menete, feldolgozás, ütemterv - rövid leírása.  

 Várható eredmények tudományos jelentőségének és újdonságának rövid leírása. 

A konzultáció során elérhetővé teszünk néhány diasort, amelyek a kutatási tervről részletesebb 

információkat tartalmaznak. 
 

3) Ajánlott irodalom a PhD felkészítő kurzuson résztvevők számára: 

 Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, 

 Bourdieu, Pierre (1999): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In.: Társadalmi rétegződés olvasókönyv 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecs

er_Otto/ch04.html 

 Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Új Mandátum Kiadó Budapest 

http://mek.oszk.hu/08900/08963/08963.pdf  

 Kozma, Tamás (1991): bevezetés a nevelésszociológiába 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_519_J11_1185_2%2F2011_0001_519_J11_1185_2

.pdf 

 Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana Osirs http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-

gazdasagtana/adatok.html 

 Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. 

Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó) http://mek.oszk.hu/12100/12193/12193.pdf  

 Iskola és társadalom I. (szöveggyűjtemény) PTE http://mek.oszk.hu/01900/01944/01944.pdf 
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Maria Szymanska mariaszymanska59@gmail.com 

Markos Valéria markosvaleria.90@gmail.com 

Márkus Edina markusedina@gmail.com 
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Ozsváth Judit ozsvathjudit@gmail.com 
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Pusztai Bertalan bpusztai@media.u-szeged.hu 

Pusztai Gabriella gabriela.pusztai@gmail.com 

Rébay Magdolna rebay.magdolna@arts.unideb.hu 

Rutland Edina Edina.Rutland@sjcc.edu 

Sántha Kálmán santha.kalman1@gmail.com 

Simonetta Polenghi simonetta.polenghi@unicatt.it 

Szabó László Tamás szabolt1942@gmail.com 

Tóth Erzsébet tother12@gmail.com 

Váradi Judit judit.varadi.06@gmail.com 
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mailto:nobik@jgypk.szte.hu
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