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A kutatási projekt követelményei 

A kutatási terv kidolgozásának és értékelésének szempontjai: 
A kutatási terv az egyéni kutatási program vázát képezi, amely a kétéves mesteri képzés folyamán 
valósul meg. Bemutatásának célja a pályázók alapvető kutatási készségeinek, 
problémaérzékenységének és logikus érvelési képességeinek felmérése. A terv témától függően 
különböző kidolgozottságú lehet. A tervnek nem a teljes kidolgozottság igényével kell készülnie, 
hanem a reális megvalósíthatóság, alkalmazhatóság, átgondoltság, logikus felépítés és újszerűség 
igényével. Mindezt szem előtt tartva a kutatási problémához adaptálva a terv kövesse a javasolt 
tartalmi és formai modellt. Kevésbé kidolgozott kutatási tervek esetében nyilvánvaló, hogy egyes 
kidolgozásra váró tartalmi elemek kimaradnak majd a kutatási tervből. Modellünk a legrészletesebb 
tervek struktúráját követi. 

A terv struktúrája és tartalmi elemei: 
1. Kivonat (abstract): 100 ‐ 120 szavas összefoglaló 
2. A kutatás témája (a kutatás tágabb problémakörének leírása), illetve a téma jelentőségének, 

aktualitásának indoklása. 
3. A kutatás célja 
Megjegyzés: 4-7. alpontok kísérleti kutatásokra vonatkoznak. Leíró, kapcsolatfeltáró, kvalitatív 
kutatások esetén a kutatás sajátos módszertanát kell leírni.  
4. A kutatás hipotézise(i) 
5. Résztvevők: a személyek kiválasztásának módszerei, a csoportok kritériumai és jellemzői. 

Indoklásuk. Hibaforrások. Általánosítási lehetőség. 
6. Eszközök (tesztek, ingerek, anyagok): a tesztek és a kísérletben felhasznált anyagok, feladatok, 

ingerek leírása olyan pontossággal, hogy ennek alapján megismételhető legyen a kutatás. 
7. Eljárás: A kísérleti terv (design) pontos leírása (pre-teszt, beavatkozás, posztteszt –mindegyik 

esetében instrukciók, körülmények stb. Változók megnevezése és modalitásainak leírása. A 
változók operacionalizálása (függő‐, független változók). Lehetséges hibaforrások és ezek 
kiküszöbölésének módjai.  

8. Várt (vagy előzetes) eredmények: az elmélet alapján és a hibaforrásokat figyelembe véve milyen 
eredményekre lehet számítani. 

9. Az adatok elemzése (alkalmazandó statisztikai próbák): milyen statisztikai vagy más 
adatelemzési eljárásokat lehetne alkalmazni, valamint ezek indoklása (nem kötelező). 

10. Könyvészet 

Formai ajánlások: 
- 12 pontos Times New Roman betűtípus 
- 1.5‐ös sorköz 
- 3 cm lapszél 
- APA hivatkozási stílus 
- Terjedelem: 4-5 oldal 


