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Tantárgyoktató: Daróczi Gergely
Meghirdetve: Szociológia, Társadalmi tanulmányok
Tantárgy  célja:  A  szeminárium  célja,  hogy  a  hallgatók  a  gyakorlatban  is 
elsajátítsák  a  szociológiai  kutatásokban  gyakran  alkalmazott  véletlen  és  nem 
véletlen mintavételi  eljárásokat,  és ezáltal  a kurzus végére alkalmasak legyenek 
önállóan megtervezni egy kutatás mintavételét.

A tantárgy részletes leírása:
Sorszám Témakör Óraszám

1 A mintavétel helye a kutatási tervben, a mintavétel alapfogalmai
Kutatási módszerek és mintavétel

2

2 A mintavételi eljárások két típusa: reprezentatív és nem reprezentatív 
mintavétel

2

3 A reprezentatív mintavétel statisztikai alapjai 2
4 Reprezentatív  mintavétel  I:  Egyszerű  véletlen  mintavétel, 

szisztematikus mintavétel
2

5 Reprezentatív mintavétel II: Rétegzett mintavétel típusai és súlyozás 2
6 Reprezentatív  mintavétel  III:  Csoportos  mintavétel,  Többlépcsős 

mintavétel
2

7 Nem reprezentatív mintavétel I: Kvótás mintavétel 2
8 Gyakorlat 2
9 Nem reprezentatív mintavétel II: Szakértői minta, hólabdás mintavétel, 

egyszerűen elérhető alanyok
2

10 Esettanulmány  I:  Mintavétel  egy  országos  reprezentatív 
közvéleménykutatás során

2

11 Esettanulmány II: Mintavétel telefonos közvéleménykutatás során 2
12 Számítógép a mintavételben (Excel, SPSS alkalmazhatósága) 2
13 A mintavételi eljárás során elkövethető hibák 2

A tanóra abszolválása
A kurzust lezáró érdemjegy gyakorlati jegy.
A kurzus során katalógus használatára sor kerül.
Számonkérés módja: szemináriumi dolgozat.

A tantárgyi tematika az első órán, a hallgatókkal egyeztetve kerül véglegesítésre.

A gyakorlat abszolválásának megtagadására kerül sor a következő esetekben:
- a félév során előírt tanórák tekintetében háromnál több (akár igazolt, akár igazolás nélküli) 

hiányzás.
- az  első  órán  kiosztott,  elmondott  és  előírt  feladatok  nem  teljesítése,  vagy  nem  időben 

teljesítése (ez utóbbi esetében a határidő utáni teljesítés csak kivételes esetben, igazoltan és 
az oktatóval egyeztetve lehetséges, az oktató számára a nem teljesítést a határidő előtt egy 
héttel jelezni kell).
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