
 

 
Felhívás szakmai gyakorlatra 
 
Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő ELTE Research Center for Computational Social Science 

(ELTE RC2S2) kutatócsoport a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumával (DH-LAB) közös projektjéhez 

keres Szociológia alapszakos gyakornokokat. 

A projekt célja, hogy az interneten fellelhető, magyar nyelvű, online sajtóorgánumok elmúlt húsz 

évben született cikkeinek segítségével egy olyan modellt hozzunk létre, amely képes szövegek érzelmi 

töltetének automatikus detektálására. Ehhez a szövegek címkézését, úgynevezett humán annotálását 

kell elvégezni.  

• Az annotálás első fázisában névelemeket, tulajdon- és közneveket kell bejelölni újságcikkekben 

egy útmutató alapján. 

• A második fázisban a névelemek néhány mondatos környezetét, kontextusát kell értékelni, 

megjelölve azt, hogy milyen érzelmek találhatóak a szövegrészletben.  

Jelenleg elsősorban (de nem kizárólag) a projekt második fázisára keresünk jelentkezőket. 

 

Amit várunk 

• Elvárás a precíz munkavégzés, az önállóság, a jó kommunikáció, illetve a munka jellege miatt a 

monotonitástűrés.  

• A munka időbeosztása rugalmas, bármikor végezhető, nem helyhez kötött.  

• A feladat végezhető a rendelkezésre álló idő függvényében, tehát annyit vállalsz, amennyit 

szeretnél.  

• A munkavégzéshez semmilyen korábbi tudás, végzettség vagy tapasztalat nem előfeltétel, 

azonban egy saját számítógép szükséges hozzá.  

 

Amit nyújtunk 

• A munka egy erre kialakított célprogramban zajlik.  

• A kapcsolattartás és a munkaszervezés kollaborációs szolgáltatások segítségével történik, 

ezáltal is felkészítve a hallgatókat a piaci munkahelyi körülményekre. 

• A munkavégzés során a gyakornokok megismerkedhetnek a kanban-rendszerű 

feladatnyilvántartással, a Trelloval és a Zulip nevű munkahelyi chat használatával.  

• A gyakorlat során a jelentkező betekintést nyerhet egy valódi problémára alkalmazandó 

számítógépes modell építésének részleteibe, megtanulja használni az olyan szoftvereket, 

amelyek egyrészt a projektmenedzsment területén elengedhetetlenek, másrészt az annotálási 

feladatoknál széles körben alkalmazottak. 

• Kutatási gyakorlatodat igazoljuk, azt az önéletrajzodban feltüntetheted. 

• Szívesen adunk ajánlást későbbi ösztöndíj- és álláspályázatokhoz. 

• A projektben való részvétel szakmai gyakorlatként elszámolható.  

• A kiemelkedő minőségű munkát végző gyakornokok számára supervisor annotátori 

feladatokat ajánlunk. 

 

Jelentkezni a következő űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/PahJbmn1KgPTjyur6 

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 31. 

Bármilyen kérdés esetén írj a  knap.arpad@tatk.elte.hu vagy a toth.emese@tatk.elte.hu címre! 
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