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A digitális adatrögzítés, a közösségi média, a tárgyak internete (IoT) és a teljes digitális 

átállás következtében olyan mennyiségű adat keletkezik folyamatosan, ami a múltban 

elképzelhetetlen volt. Ez teljesen új perspektívákat nyit az adattudomány számára, aminek a 

potenciálját és korlátait nehéz jelenleg még átlátni. A digitális adatok egyik nagyon fontos 

típusa a közösségi média. A közösségi média elemzés folyamatosan fejlődik. A nagy piaci 

szereplők számára a "Social Listening" a mindennapi üzleti folyamat részévé vált, hiszen a 

felhasználók igényeire való gyors reagálás vagy a fogyasztók véleményének feltérképezése 

lényeges része a fogyasztók meggyőzésének. Az "ipar" igényei a közösségi média 

feldolgozásának a fejlődését erősen támogatta, de a társadalomtudományi kutatók is újabb és 

újabb technikákat és modelleket fejlesztettek ki: a Twitter, a Facebook vagy az Instagram 

felhasználók egyre inkább a fókuszába kerülnek a társadalomtudományi kutatásoknak. 

 

A kurzus egy kísérleti Facebook kutatás feldolgozását tűzi ki célul. A kutatás keretében 150 

résztvevő töltött ki egy kérdőívet és ezzel párhuzamosan a kutatók rendelkezésére bocsátották 

a Facebook adataikat is. A félév során a hallgatók megtanulják hogyan lehet hatékonyan 

elemezni komplex adatrendszereket, megismerkednek klasszikus survey kutatástól eltérő 

adathalmazokkal és képet kapnak arról milyen kihívások vannak, ha digitális térben keletkező 

adatokat kell elemezni. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy saját érdeklődési 

területüknek megfelelő témán dolgozhassanak a félév során. 

 

Tematika 

• A digitális adatokról általában 

• Hogyan juthatunk Facebook adatokhoz 

• Egy kísérleti FB kutatás bemutatása 

• Speciális adatfeldolgozási technikák (aggregálés, összefűzés) 

• Hogyan kódoljunk tartalmat 

• FB adatok elemzése 

• Hallgatói munkák bemutatása 

 

Jegyszerzés 

A félév során a hallgatók 2-3 fős csoportokban dolgoznak a saját kutatási témáikon. A félév 

végén prezentálják az eredményeiket és 5-10 oldalas házi dolgozatot adnak be. A hallgatók a 

jegyüket a prezentáció és a házi dolgozat alapján kapják meg.  

 

Teljesítés követelménye 

 

Hiányzások: A félév során maximum három hiányzás engedélyezett.  

 

Az órát a vírushelyzetre tekintettel online tartjuk, az MS TEAMS felületén. Az órával 

kapcsolatos anyagok a kurzus Coospace felületére is felkerülnek 

 

Elérhetőség: kmetty.zoltan@tatk.elte.hu 
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