
Empirikus kutatás 

Aki szakdolgozata témájául egy speciális, a tanulmányok során megismert és tanult jelenséget 

szeretne választani (pl: kiégés, családi kommunikáció, pszichés jóllét, stb.), azok empirikus 

kutatást végezhetnek.

Az empirikus kutatás témájú szakdolgozat ajánlott tagolása

A cím: Legyen rövid, érthető és a tartalmat jól kifejező.

(Tartalomjegyzék)

Bevezetés:Foglalkozik a téma elméleti és gyakorlati jelentőségével.

1. Témafelvetés: Indokolja a saját vizsgálatokat és célkitűzéseket.

2.  Szakirodalmi  áttekintés:  A  témával  összefüggő irodalom  feldolgozása  szorosan 

kapcsolódjék  a  témához.  Az  irodalomban  ismertetett  eredményeket  kritikailag  elemezni, 

értékelni kell. A hivatkozás módját a honlapról letöltheti.

3.A kutatás bemutatása

3.1. Anyag és módszer: A vizsgálatokkal, monografikus elemzésekkel kapcsolatos anyagok és 

módszerek  ismertetésénél  a  kísérletezés,  vizsgálat  körülményeit,  elemzés  módszereit  kell 

leírni.

3.2.  Eredmények és  azok értékelése:  E fejezet  a  vizsgálatok és  az elemzések eredményeit 

tartalmazza. Az eredményeket célszerű táblázatokban összefoglalni, ábrákkal szemléltetni, és 

megbízhatóságukat  a  pszichológia  tudományterületének  sajátosságait  figyelembe  véve 

matematikai–statisztikai  módszerekkel  igazolni.  Az  idegen  nyelvű  statisztikai  programmal 

kapott  eredmények,  grafikonok  csak  magyar  nyelvű jelzésekkel  (feliratozással)  ellátva 

kerülhetnek be a dolgozatba. Fontos, hogy a jelölt az eredményeit pontosan és áttekinthetően 

rögzítse és magyarázza. 

3.3.  Következtetések  és  javaslatok:  Ebben  a  fejezetben  kell  ismertetni  az  eredményekből 

levont  legfontosabb  következtetéseket,  és  javaslatot  tenni  azok  gyakorlati  alkalmazására, 

illetve továbbfejlesztésére.

4.  Összefoglalás:  Az összefoglalásban  röviden  ismertetni  kell,  hogy milyen  körülmények 

között folytak a vizsgálatok, és milyen kérdésekre terjedtek ki. Ismertetni kell a fontosabb 

eredményeket,  megállapításokat  és  a  levont  következtetéseket.  Bátran  és  egyértelműen 

közölni kell, hogy mely célkitűzést és miért nem sikerült megvalósítani. (Megfelelő indoklás 



mellett  ez  nem  csökkenti  a  munka  értékét!)  Törekedni  kell  a  tömör  és  világos 

megfogalmazásra.

5.  Mellékletek: Ide kerülnek azok a nagyobb mérető táblázatok, ábrák, amelyek szövegközi 

elhelyezése gondot okozott volna. Ide helyezhetik el a kérdőíves felmérés alapjául szolgáló 

dokumentumok,  továbbá a  statisztikai  és  matematikai  számítások alaptáblái  is.  Illetve  ide 

kerülhet a Nyilatkozat, amiben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a szakdolgozat, a szerzői 

jogok nemzetközi szabályainak megfelelően készült, saját, önálló munkája. ( A Nyilatkozat 

szintén letölthető a honlapról.)

A  „Bevezetés”  és  „Összefoglalás”  fejezetek  kivételével  az  egyes  fejezeteket  decimális 

rendszerű számozással

− a főfejezeteket egy számjeggyel (1., 2., 3. stb.),

− az alfejezeteket két – három számjeggyel (1.1., 1.2., vagy 1.1.1., 1.1.2. stb.) kell ellátni.


