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Kutatásmódszertani iskola az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézetben 

 
 
A kilencvenes évek változásai jelentős átrendeződést okoztak a magyarországi társadalmi struktúrákban. 
Az egyes rétegek közti különbségek nemcsak nőttek, hanem fokozattan kerültek felszínre. Az új 
kihívásokkal, problémákkal szemben új életstratégiák fogalmazódtak meg, a megszokott magatartásformák 
átalakultak, újak keletkeztek, és a hétköznapi élet a legtöbb területen megváltozott. Míg a posztszocialista 
átalakulás határozta meg a kilencvenes éveket Magyarországon, addig egyes társadalomkutatók szerint az 
átalakulás ideje lejárt, és a mai társadalmi állapotok egy fokozatosan kikristályosodó, sajátos kelet-európai 
kapitalizmus jellegzetességeit mutatják. A társadalmi átalakulással egyidőben a tudományos és alkalmazott 
kutatások megismerési eszköztára is bővült és tökéletesedett.  
 
Kutatásmódszertani iskolánk ahhoz kíván hozzájárulni, hogy az empirikus társadalomkutatások iránt 
érdeklődő hallgatók, szakemberek módszertani eszköztára bővüljön, tökéletesedjen. Ennek érdekében az 
iskola szabadegyetem jelleggel félévente 5 alkalommal, alkalmanként 6 órás elméleti és gyakorlati képzés 
keretében indul. A bizonyítvány megszerzésének feltétele legalább 80 százalékos részvétel. 
 
Kinek ajánljuk a kurzusokat? 
Az Echo Kutatásmódszertani Iskola alapvetően az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet belső és külső 
munkatársainak szól, de a kurzusokon való részvétel nyitva áll minden végzős vagy végzés közeli 
hallgatónak, aki társadalomtudományi kutatásokkal, empirikus adatfelvételekkel és elemzésekkel 
kapcsolatban áll vagy kapcsolatba kíván kerülni munkája során.  
 
Költségek 
A Kutatásmódszertani Iskola költségvetését az Echo Network pályázati forrásból biztosítja, így a 
kurzusokon való részvétel térítésmentes az Intézet dolgozóinak és felsőfokú tanintézményben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezőknek.  
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Órarend  
2006.őszi órarend 
 
 

Dátum Előadó Téma 
2006. október 27. 
10-16h 

Dr. Murányi István Tartalomelemzés az Atlasz szoftver 
segítségével 

2006. november 3.  
10-16h 

Domokos Tamás (Echo 
Survey) 

Valószínűségi mintavételi technikák 
gyakorlati alkalmazása 

2006. november 10. 
10-16h 

Domokos Tamás (Echo 
Survey) 

ANOVA modell építés a társadalomkutatási 
gyakorlatban 

2006. november17.  
10-16h 

Dr. Vukovich Gabriella (Demo-
Stat) 

Standard demográfia indexek és mutatók 
készítése 

2006. november 24.  
9-13h 

Dr. Elekes Zsuzsanna 
(Corvinus Egyetem) 

Epidemiológia vizsgálatok módszertani 
alapjai 

2006. november 24.  
13-17h 

Letenyei László (Corvinus 
Egyetem) 

Kapcsolatháló elemzés és mentális 
térképezés a gyakorlatban 

 
 

 
Technikai információk: 
Helyszín: Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet, Oktató terem  
8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. II. em. 
 
Részletekről a program vezetője, Domokos Tamás módszertani igazgató ad felvilágosítást, a jelentkezési 
lapokat (amelyeket az intézet honlapjáról lehet letölteni) az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézetbe kérjük 
eljuttatni: 8000, Székesfehérvár, Forgó u. 15.  Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: 
info@echosurvey.hu vagy projekt@echosurvey.hu 
 
Az intézet honlapja: www.echosurvey.hu 
 
 


