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2. Tantárgy 
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Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév 

BMEGT30A017 őszi 0+8+0f 10 magyar 3/1 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Dr. Gilányi Zsolt, egyetemi docens, tanszékvezető 

Közgazdaságtan Tanszék 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
Bánhidi Zoltán egyetemi tanársegéd KGT, KTI 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

− 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

− 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
 

A tárgy célja az alapképzésben részt vevő hallgatók számára, hogy kutatás-módszertani 

ismereteket nyújtson, felkészítse őket tudományos igényű munkák elvégzésére, szakirodalom 

feldolgozására, tanulmányok írására, az eredmények prezentálására, kisebb előadások 

megtartására. 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

 

Téma Tananyag 

1. téma Témaválasztás, információgyűjtés, könyvtárazás 

Hallgatói házi feladat: Témaválasztás, adott témakörhöz kulcsszavak 

meghatározása, szakirodalom keresése (Határidő: 2017. október 20.) 

2. téma Szakirodalom feldolgozása, témakör szűkítése, célok, célkitűzések meghatározása 

Hallgatói házi feladat: Vázlat és szakirodalmi összefoglaló készítése (szűkített 

témakörhöz); címadás (Határidő: 2017. november 10.) 

3. téma Hipotézisek, kutatási módszer megválasztása; adatgyűjtés; időterv 

Hallgatói házi feladat: Hipotézisek megfogalmazása, hipotézisekhez illeszkedő 

adatforrások és vizsgálati módszer kiválasztása (kutatási koncepció); időterv 

készítése (Határidő: 2017. november 17.) 

4. téma Tanulmány, szakdolgozat felépítése, tartalmi és formai követelmények; plágium 

kérdése; irodalomjegyzék, hivatkozás, annotáció készítése 

Hallgatói házi feladat: Szakirodalmi összefoglaló hivatkozásainak ellenőrzése, 

Kiadott cikkekhez kétnyelvű annotáció készítése (Határidő: 2017. november 24.) 

5. téma Prezentációs technikák: előadás, szakdolgozat védése (időkerettel való 

gazdálkodás, technikai-formai-tartalmi összhang megteremtése); érvelés, 

ellenérvelés, váratlan helyzetekre való felkészülés 

Hallgatói házi feladat: Prezentáció (PPT vagy prezi.com előadás) elkészítése 

(Határidő: 2017. december 3.) 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: önálló felkészülés, konzultációval segítve 

 

10. Követelmények 

a. A szorgalmi időszakban: 

 
A félév folyamán hetente kiadott házi feladatokat kell határidőre (lásd a fenti táblázatot) leadni. 

Az aláírás megszerzésének feltétele a feladatok minimum 50%-os teljesítése (külön-külön).  

 

A félévközi jegyet a félév során elkészített házi feladatok összesített értékelése határozza meg. 

Az osztályzat kialakítása a következő táblázat alapján történik: 

0-49 %  elégtelen 

50-61 %  elégséges 

62-73 %  közepes 

74-85 %  jó 

86-100 %  jeles 

 

11. Pótlási lehetőségek 

A házi feladatok a pótlási hét végéig (igazolt mulasztások kivételével különeljárási díj 

ellenében) pótolhatók. Pótlásra azoknak a hallgatóknak van lehetőségük, akik határidőre 

elkészítették a feladatok legalább 50 %-át. 

 



 

12. Konzultációs lehetőségek 

A tanszéki honlapon (kgt.bme.hu) megadott oktatói fogadóidőben. 

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

a. Papíralapú jegyzék: 

James Caplin: Utálom a prezentációkat, Akadémia Kiadó, 2009 

Gary Koop: Közgazdasági adatok elemzése, Osiris Kiadó, 2009 

Wimmer Ágnes – Juhász Péter – Jeney Johanna: Hogyan írjunk? 101 tanács 

(szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó, 2009 

 

b. Egyéb ajánlott irodalom: 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: (a tantárgyhoz 

tartozó tanulmányi munkaidő felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és 

a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra fordítandó/elvárható 

idők)) 

 

kontakt óra (konzultáció)  28 óra 

házi feladatok elkészítése 160 óra 

prezentáció elkészítése, felkészülés 22 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 90 óra 

összesen 300 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Bánhidi Zoltán egyetemi tanársegéd KGT, KTI 
 

http://kgt.bme.hu/

