
Neveléstudomány mesterszak  
Kutató-elemző specializáció 

 
Szakmai gyakorlat tájékoztató 

 
A képzés a Neveléstudomány mesterszakon belüli specializáció, 47 kredites, 260 órás képzés, 
melynek specializáció felelőse Széll Krisztián egyetemi adjunktus.   
 
A végzett hallgatók az oktatásirányítás különböző intézményeiben, pedagógiai oktatási 
központokban, oktatáskutatással és fejlesztéssel foglalkozó intézményekben, felsőoktatási 
intézmények karrierközpontjaiban helyezkedhetnek el, valamint a nevelőtestületekben hiányzó 
kutató-elemzői kompetenciákkal az intézményi folyamatok támogatóivá válhatnak. 
 
A specializáció főbb tartalmi elemei: 

• társtudományok az oktatásban (szociológia, politológia, pszichológia, közgazdaságtan, jog, 
antropológia), 

• oktatási rendszerek fejlesztése, 

• nemzetközi és hazai oktatáskutatási projektek, tartalomfejlesztés az oktatásban 

• a kutatásmódszertan új irányai, hatásvizsgálatok, programértékelés, 

• kutatási-fejlesztési projektek tervezése, megvalósítása, kutatási eredmények közzététele. 
 
A gyakorlat 60 órás, 6 kredites a képzés utolsó félévében van. A gyakorlat célja kutató-elemzői 
specializáció elméleti ismereteinek adaptálása, kutatás-fejlesztéssel (is) foglalkozó intézményekben 
kutatási-fejlesztési folyamatok előkészítésében, tervezésében, szervezésében, megvalósításában és 
az eredmények disszeminálásában való részvétel, tapasztalatszerzés. 
 
A gyakorlat szervezése és folyamata: 

• Az intézményt a hallgató érdeklődése alapján az egyetem javasolja a hallgatónak. 

• A gyakorlat terepéül szolgáló intézmény vezetőjének visszajelzése alapján az egyetem felkéri 
az intézményt a gyakorlóhely biztosítására. A terepen dolgozó kutató-fejlesztő, szakértő 
látja el a mentor szerepét is a gyakorlat során. 

• A gyakorlat elején egyéni munkatervet/feladattervet készítenek, melyet egyeztetnek a 
gyakorlatot vezető mentorral és a gyakorlatkísérő szeminárium vezetőjével. 

 
A gyakorlat során végezhető tevékenységek 

• Kutatás-fejlesztési folyamatok szervezésében (előkészítés, tervezés, megvalósítás, 
disszemináció) való részvétel  

• Részvétel kutató-fejlesztői terepmunkában (interjúzás, kérdőíves adatfelvétel, stb.) 

• A szervezet vizsgálata, elemző tevékenység 

• A kutató-fejlesztői szerep vizsgálata 
 
A gyakorlat dokumentálása, értékelése 

• A gyakorlat folyamatáról egyéni munkatervet készítenek a hallgatók. További feladatuk az 
intézmény megismerése, bemutatása. Az egyéni munkatervet önreflexió egészíti ki, mely a 
hallgató vállalt feladatai teljesítésével kapcsolatos önértékelését tartalmazza. 

• A gyakorlati jegyet a gyakorlatkísérő szeminárium oktatója adja. 
 
Finanszírozás 
Jelenleg az Egyetem gazdasági helyzetéből adódóan nem tud forrást biztosítani. 



.  
 
További információk a specializációról itt érhető el: 
http://ppk.elte.hu/kutatoelemzospec 
 
A gyakorlatvezető oktató: 
Széll Krisztián, szell.krisztian@ppk.elte.hu 
 
A gyakorlattal kapcsolatos szervezést és adminisztrációt Huszár Viktória 
(huszar.viktoria@ppk.elte.hu) látja el. 
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