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0. Regisztrációs hét 

1. 
Bevezetés a tudományos kutatás elméletébe és 
módszertanába.  

A megismerés fogalma, értelmezése, a tudományos 
megismerés elméleti és gyakorlati kérdései. 

2. 
A tudományos kutatás fogalma, értelmezése, 
klasszifikálása, stratégiái és a végrehajtásának folyamata. 

A tudományos kutatás szakaszai és azok feladatai. A kutatási 
téma kiválasztása. Előzetes kutatás, tájékozódás. A kutatás 
átfogó tervezése. A kutatás lefolytatása, eredmények 
nyilvánossá tétele.  

3. 
A tudományos adat és az adatgyűjtés jellemzői. A 
tudományos adatgyűjtés módszerei (mérés, megfigyelés, 
elemzés, esettanulmány, kísérlet, kérdezés, tesztelés). 

A tudományos kutatás etikai kérdései, szabályai, szabályzói. 
Hivatkozások és plágium. 

4. 
Hogyan írjunk szakdolgozatot? A dolgozat felépítése, 
struktúrája.  

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez környezetmérnöki 
BSc képzésben. Gyakorlati feladatok. 

5. 
Hivatkozáskezelők (JabRef és a Mendeley 
összehasonlítása). A probléma felvetése, példák 
hivatkozásokra tudományos írásokból.  

JabRef és a Mendeley telepítése, a használat áttekintése, 
forrásdokumentum rögzítése. JabRef és a Word. Mendeley és 
a Word. Gyakorlati feladatok. 

6. Projektfeladat I. bemutatása 

7. 
Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 

időpontban, zárthelyik írásának a hete 

8. Beszéd, előadás, prezentáció.  
A hatásos prezentáció technikai és tartalmi elemei. 
Gyakorlati feladatok. 

9. Kommunikációs stílusok.  
A kommunikációs üzenet tervezése, a mondanivaló 
strukturálása. Gyakorlati feladatok. 

10. 
Bevezetés az R statisztikai program használatába. Az R 
alapjai. Adatok, adatbázisok beolvasása. 

Gyakorlati feladatok az R-ben. 

11. Grafika és matematika az R-ben. Adatbázis vizsgálata. Gyakorlati feladatok az R-ben. 

12. A szakdolgozat, illetve empirikus munka előkészítése.  
Saját kutatással kapcsolatos témakiíró lap elkészítése. 
Gyakorlati feladatok. 

13. Projektfeladat II. bemutatása 

14. 
Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 

időpontban, zárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

projektfeladat I-II. 
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 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való részvétel és a projektfeladat I-II. teljesítése. 
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