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KUTATÁSI TERÜLETEK A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÉN
Intézetünk munkatársainak kutatói ambíciói sajátos kutatási arculatot kölcsönöznek. Az intézet
Társadalomtudományi Tanszéke szociológusi vezetéssel, a fôiskola hallgatóinak bevonásával
több kutatási irányban jelen van a fôiskola, a város, és a kistérség életében:
y + PÕS]UYVKS RKVVQK^ÔU ^Â\]KNKVWS RY`K^K\^YdÂ]XKU ROVcdO^ÊXOU `Sd]QÂVK^K \OXN]dO\O] RKVVQK^ÔS
vizsgálatok az elsôévesek és a felsõbb évfolyamosok körében).
y + ._XKÛT`Â\Y]S 0ÕS]UYVK ^Ê\]ÊQS ]dO\OZÊXOU WOQRK^Â\YdÂ]K K PÕS]UYVK `Â\Y]LKX LO^×V^×^^ P_XU
ciójának vizsgálata
y ,O`ÂVÂ]`Sd]QÂVK^ K ._XKÛT`Â\Y]S 0ÕS]UYVÂX `ÊQdO^^ RKVVQK^ÔU U×\ÊLOX
y 7Ü`OVÕNÊ] Ê] YV`K]Â]]dYMSYVÔQSKS `Sd]QÂVK^YU
y + `Â\Y] U_V^_\ÂVS]P×VN\KTdS `S]dYXcKSXKU WOQ\KTdYVÂ]K
y 7SQ\ÂMSÔ] Ê] SWWSQ\ÂMSÔ] ROVcdO^ `Â\Y]_XULKX Ê] ^Ê\]ÊQÊLOX
+ U_^K^Â]YU ]Y\ÂX K ]dYMSYVÔQSKS WOQS]WO\Ê] `KVKWOXXcS O]dU×dÊ^ RK]dXÂVT_U K UÊ\NÕÎ`O] KNK^
POV`Ê^OV^ÕV K UÝV×XL×dÕ SX^O\TÛ] ^OMRXSUÂUSQ /dOX ^ÛV SX^ÊdO^ÝXU ]dO\OZO^ UÎ`ÂX `ÂVVKVXS K ^Â\]KNK
VYWU_^K^Â] ^_NYWÂXcPOTVO]d^Ê]S W_XUÂTÂLKX 5Y\ÂLLS U_^K^Â]KSXUXKU S] `YV^KU WÂ\ XOWdO^U×dS `YXK^
kozásai, munkánkat a nemzetközi tudományos közvélemény elôtt is rendszeresen teszteljük.
Kutatók: .< ,ALI JÁNOS, .< ,ÁN A8/>>+, .<. SD/1¢6 ,9<3=D, .<. V/</= ZOLTÁN, .<. JUHÁSZ L/@/8>/
ZSOLT, SD+6+0+38ª .<. K6/7/8>D A88+7¢<3+ ■ Célcsoport: YU^K^Â]S SX^ÊdWÊXcOU ]dKUUÊZdÕ
vállalkozások

KUTATÁSI TÉMÁK NAPJAINKBÓL ÉS AZ ELMÚLT ÉVEKBŐL
Az élet minősége: az egészség szociális és kulturális meghatározói
A kutatás célja
A kutatás célja azon kulturális és szociális tényezôk azonosítása, amelyek közvetve és közvetlenül befolyásolják az életminôség egyik legfontosabb összetevôjét: az egészséget. Elôzmények: a
kutatás elsô része, a kutatási célok kijelölése, illetve az adatgyûjtés az amerikai külügyminisztérium, valamint a Fulbright program égisze alatt megszervezett New Century Scholars Program
keretein belül valósult meg. A továbbiakban kerül sor a kapott adatok kódolására, feldolgozására, elemzésére, értelmezésére, valamint a zárótanulmány (monográfia) megírására.
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek és eszközök
A kutatás 2001. évi megtervezése után a kutatási módszertan, illetve vizsgálati minta kialakítására
y ]Y\ÂX UO\ÝV^ ]Y\ + U_^K^Â] WÔN]dO\O SQOX \Ê]dVO^O] ×]]dO^O^^ W_V^SNS]dMSZVSXÂ\S] UÊ\NÕÎ`
amely alkalmas az igényes, teljességre törekvô adatgyûjtésre. A vizsgálati minta alapegysége bôvített (gyermekes) család. A kulturális tényezôk kidomborítása érdekében a vizsgálati személyek kb.
50%-a roma, a másik fele nem roma. Mindkét csoportba bevontuk az alsó, az alsó-közép, és a középosztályibeli családokat. A vizsgálati személyek toborzására több megye településén került sor. A
teljes mintát kb. 200 család (mintegy 1000 fô) alkotja. Ezután elvégeztük a kapott adatok ellenôrzését. A kutatás második, megtervezett szakasza az adatok kódolása, elemzése és értelmezése, valamint alkalmazásuk kereteinek meghatározása. E szakaszban mennyiségi (statisztikai) és minôségi
elemzésre, megvitatásra kerül sor. A harmadik szakasz az eredmények általánosítása, felhasználásuk területeinek meghatározása.
Eredmények és hasznosulások, termékek (gyártmány, technológia, szolgáltatások)
A kapott eredmények felhasználhatóak az országos egészségügyi programok, a roma kisebbség (illetve más szociokulturális rétegek) egészségfejlesztési projektjeinek fejlesztésében ugyanúgy mint a
regionális (megyei, városi) programok kidolgozásában, valamint az oktató-nevelô munkában is.
Témavezetô: DR. SZEGÁL BORISZ tanszékvezetô fôiskolai tanár LY\]dOQ*P\OOWKSVR_ ■ Kutatók: DR. BALI JÁNOS, DR. BÁN A NETTA, DR. VERES ZOLTÁN ■ Finanszírozási forma: FP7, OTKA
finanszírozási lehetôségekkel ■ Kutatás ideje, idôtartama: 2001-tôl folyamatban

TERVEZETT KUTATÁSI IRÁNYOK
Az etnikai sztereotípiák, nacionalizmus és hazaﬁság
A kutatás célja
A kutatás célja az etnikai sztereotípiák, ez elôítéletes magatartás, valamint a hazafiság összehasonlító
vizsgálata a serdülô és fiatal felnôttkorban. Annak
ellenére, hogy valamennyi felsorolt jelenség már
kapott kisebb-nagyobb figyelmet a szociológiai,
illetve szociál- és etnopszichológiai kutatások során, összehasonlító vizsgálatra nem került sor. Ezt
a hiányt igyekszik pótolni a tervezett kutatás. Feltételezhetô, hogy a kutatás eredményei felhasználhatók az etnikai toleranciát fejlesztô projektek megalapozásában.

Főbb tevékenységei, alkalmazni kívánt módszerek és eszközök
+ ^O\`OdO^^ U_^K^Â] OV]Õ ]dKUK]dÂLKX UO\ÝV ]Y\ K WÔN]dO\OU y dÂ\^`ÊQÜ UÊ\NÕÎ`OU WOQ]d×`OQO
dÊ]Ê\O SVVO^`O USZ\ÔLÂVÂ]Â\K y `KVKWSX^ K `Sd]QÂVK^S WSX^K USKVKUÎ^Â]Â\K +d KNK^QcÜT^Ê] ROVc]dÎ
XO$ 0OTÊ\ WOQcOS U×dÊZS]UYVÂU N_XKÛT`Â\Y]S Ê] L_NKZO]^S POV]ÕYU^K^Â]S SX^ÊdWÊXcOU + U_^K^Â]
WÂ]YNSU ]dKUK]dK Kd KNK^YU UÔNYVÂ]K OVOWdÊ]O Ê] Ê\^OVWOdÊ]O `KVKWSX^ KVUKVWKdÂ]_U UO\O^OS
XOU WOQRK^Â\YdÂ]K / ]dKUK]dLKX WOXXcS]ÊQS ]^K^S]d^SUKS Ê] WSXÕ]ÊQS OVOWdÊ]\O WOQ`S^K^Â]\K
UO\ÝV ]Y\ + RK\WKNSU ]dKUK]d Kd O\ONWÊXcOU ÂV^KVÂXY]Î^Â]K POVRK]dXÂVÂ]_U ^O\ÝVO^OSXOU WOQ
RK^Â\YdÂ]K Kd O\ONWÊXcOUO ×]]dOPYQVKVÔ WYXYQ\ÂPSK WOQÎ\Â]K
Eredmények és hasznosulások, termékek (gyártmány, technológia, szolgáltatások)
+ UKZY^^ O\ONWÊXcOU POVRK]dXÂVRK^ÔU Kd O^XSUKS LÊUÊ^ OVÕ]OQÎ^Õ Y\]dÂQY] Z\YQ\KWYULKX K \YWK
y XOW \YWK NSKVÔQ_] OVÕ]OQÎ^Ê]ÊLOX _QcKXÛQc WSX^ K \OQSYXÂVS] WOQcOS `Â\Y]S ^YVO\KXMSKZ\YQ
\KWYU USNYVQYdÂ]ÂLKX `KVKWSX^ Kd YU^K^ÔXO`OVÕ W_XUÂLKX S]
Témavezetô: DR =D/1¢6 B9<3=D ^KX]dÊU`OdO^Õ PÕS]UYVKS ^KXÂ\ LY\]dOQ*P\OOWKSVR_ ■ Kutatók: DR ,+63 J¢89= DR ,¢8 A 8/>>+ DR @/</= Z96>¢8 ■ Finanszírozási forma: 0:! 9>5+
PSXKX]dÎ\YdÂ]S VORO^Õ]ÊQOUUOV ■ Kutatás ideje, idôtartama:  Ê` ^O\`OdO^^

A kollektív emlékezet és a nemzettudat: szocializációs minták
és azonosulási technikák az iskoláskorúak körében
A kutatás célja
+ U_^K^Â] MÊVTK WOQ`Sd]QÂVXS WSUÊX^ WÔNY]_V^KU K WKQcK\
^Â\]KNKVYWLKX KXXKU US]U×d×]]ÊQOSLOX UÝV×X×] ^OUSX^O^
^OV Kd S]UYVÂ]UY\Û QOXO\ÂMSÔ\K K UYVVOU^Î` OWVÊUOdO^ SNOX^S
^Â]ÊZÎ^Õ Ê] U×d×]]ÊQ]dO\`OdÕ ]dO\OZO Kd Od\ONPY\N_VÔ^ Ê] Kd
O_\ÔZKS _XSÔ] M]K^VKUYdÂ]^ U×`O^ÕOX K QVYLÂVS] `SVÂQLKX +
XOWdO^S U_V^Û\ÂU kNOUYX]^\_UMSÔ]w `KQc k\OUYX]^\_UMSÔ]w
UY\]dKUÂ^ ÊVTÝUO) 7SVcOX U×dOQOU ZV M]KVÂN S]UYVK WÊNSK
Ê] WSVcOX WÔNYXWÊ\^ÊULOX `O]dXOU \Ê]d^ O PYVcKWK^LKX)
+d SPTÛ]ÂQS ]d_LU_V^_\KVSdÂMSÔXKU WOXXcSLOX KVKZTK WK K kXOWdO^S NS]U_\d_]LKXw `ÂVVKV^ ]dO\OZ) =^L
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek és eszközök
+ U_^K^Â] \Ê]d^`O`ÕS y RKVVQK^ÔS U×d\OWÜU×NÊ]]OV y K ^Â\]KNKVYW^_NYWÂXcYU ×]]dO^O^^ WÔN]dO\
^KXÂ`KV `ÊQOdXÊU K U_^K^Â]^ ÎQc K ]dYMSYVÔQSÂLKX QcKUY\S UÊ\NÕÎ`O] SX^O\TÛ] Ê] Kd KX^\YZYVÔQSKS
\Ê]d^`O`Õ WOQPSQcOVÊ]O] WÔN]dO\\O OQcK\ÂX^ ÊZÎ^OXÊXOU y UÝV×X×]OX KWSK^^ WO\^ K \Ê]d^`O`ÕU
WKQ_U S] O ]YU]dÎXÜ]ÊQO^ \OZ\OdOX^ÂVTÂU
Eredmények és hasznosulások, termékek (gyártmány, technológia, szolgáltatások)
+VUKVWKdY^^ U_^K^Â]S O\ONWÊXcOU `Â\RK^ÔU K UÝV×XL×dÕ ]dSX^Ü YU^K^Â]S ^KXKXcKQPOTVO]d^Ê]OU\O
`YXK^UYdÔKX SVVO^`O K ^_NYWÂXc Ê] YU^K^Â] WOVVO^^ OV]Õ]Y\LKX ^_\SdW_] K U×dSQKdQK^Â] VÂ^RK^TK
RK]dXÂ^ K U_^K^Â] O\ONWÊXcOSXOU
Témavezetô: DR =D/1¢6 B9<3=D ^KX]dÊU`OdO^Õ PÕS]UYVKS ^KXÂ\ ■ Kutatók: DR ,+63 J¢89= DR
B¢8 A 8/>>+ DR @/</= Z96>¢8 ■ Finanszírozási forma: 0:! 9>5+ PSXKX]dÎ\YdÂ]S VORO^Õ
]ÊQOUUOV ■ Kutatás ideje, idôtartama:  Ê`
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A kutatás célja
A kutatás célja a speciális nevelési környezetben, pl. büntetés-végrehajtási intézetekben élõ, ott
szocializálódott fiatalok és felnõttek helyzetének elemzése. Átfogó és részletes helyzetkép megrajzolása, hiánypótló vizsgálatok elvégzése. A kutatás eredményei más, sajátos nevelési helyzetûekre is kiterjeszthetõek.
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek és eszközök
A kutatás módszere egy speciálisan erre a területe alkalmazott életútelemzés, melynek kidolgozása a kutatás legfontosabb módszertani tevékenységei közé tartozik. A kutatás során megtörténik a sajátos helyzetûek pszichológiai és szociológiai vizsgálati módszerének kialakítása és
alkalmazása. Az eszközök a gyakran alkalmazott társadalomtudományi kutatási módszerekre
épülnek.
Eredmények, hasznosulások és termékek
A BV-intézetek tevékenységének tervezésében, kialakításában testreszabottan, egyéni sajátosságok figyelembevételével szakértõi tanácsadás. A kutatási eredményekre alapozva az intézet
programjainak kialakításában való hatékony közremûködés. A BV-intézetek személyzetének felkészítése, továbbképzések, képzések szervezése és megtartása, módszertani anyagok készítése.
Témavezetõ: DR. SZEGÁL BORISZ ■ Kutatók:
OTKA ■ Kutatás idõtartama: 1 év

DR.

BÁN ANETTA ■ Finanszírozási forma: FP7,

A professzionális sport társadalmi szerepének, megítélésének multidiszciplináris elemzése
A kutatás célja
A kutatás célja a professzionális sportban résztvevõk eredményességének és teljesítményének
javítása, a sportolók életútjának, életmódjának
jobb minõségûvé tétele érdekében, valamint a
sportolók és más érdekeltek közötti kapcsolat
minõségi javítása (például: sportoló-edzõ, spor^YVÔ]dZYXdY\ ]^Ll
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek
és eszközök
A vizsgálat a szociológiában és pszichológiában bevett hagyományos eszközökkel és módszerekkel történik, ez jelenti elsõsorban a tesztek, kérdõívek alkalmazását.
Kiemelt jelentõségû eszközünk és módszerünk: a megfigyelés, az interjú, leginkább a mélyinterjú, melyekkel pontos és eredményes vizsgálat végezhetõ.
Eredmények, hasznosulások és termékek
A professzionális sportolók teljesítményének fokozása, az eredményesség növelése, mind az országos, mind a nemzetközi színetereken. A professzionális sport területén felmerülõ mentálhigiéniás feladatok megoldása. Programok kidolgozása, tréningek tervezése.
Témavezetõ: DR. SZEGÁL BORISZ ■ Kutatók: DR. BALI JÁNOS, DR. BÁN A NETTA ■ Finanszírozási
forma: FP7, OTKA ■ Kutatás idõtartama: 1 év
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Speciális nevelési igényű és helyzetű fiatalok és felnőttek komplex multidiszciplináris vizsgálata

A kiadvány elkészítését a Baross Gábor innovációs program (KD_MANAG_06-Inno_Net számú pályázat) keretében,
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján, az NKTH és a Kutatás-fejlesztési Pályázati
és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) támogatta. Projektpartner: Innopark Kht

