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A kurzus címe: Program- és intézményértékelés 
Kurzustípus (kreditszám): gyakorlat (2) 
Szervezési formája: heti 2 óra (levelezős hallgatók számára 12 óra/félév); az órák tartása éclszerűbb 
tömbösítve nappalis képzés esetében is 4-6 órás blokkokban 
 

 

1. A kurzus célja 
1.1. A résztvevők elméleti ismereteinek szintetizálása az értékelés, ezen belül programok, 

projektek és szervezetek értékelése területén. 
1.2. Értékelési modellek megismerése, értelmezése, a korábbiakban megismert értékelési, 

kutatásmódszertani eljárások alkalmazása, gyakorlása. 
1.3. Projekt és szervezet értékeléséhez szükséges kompetenciák fejlesztése (értékelés 

tervezése, modellek, módszerek, eszközök megválasztása, adatbázis elemzése, az önálló és 
csoportban végzett munka gyakorlása). 

1.4. Az  egyéni és csoportos tanulás egydejű támogatása, közös tudásbázis kialakítása. 
 
2. A kurzus fő tartalmi egységei 

2.1. Az értékeléssel kapcsolatos fogalmak rendszerezése 
2.2. A program-, projekt- és intézményértékelés kapcsolata, azonosságok és különbségek 
2.3. Projektmunkák: valós adatok, adatbázisok alapján végzett egyéni és csoportos 

feladatok megoldása, ezek prezentálása, vitája, a reflexiók alapján az elemzések 
átdolgozása. 

2.4. Programértékelés az uniós pályázatokban alkalmazott eljárások alapján; példák 
áttekintése, bemutatása 

 
3. Értékelés 

3.1. Részvétel (legalább 80%) a gyakorlatokon 
3.2. Az egyéni és csoportmunkák elkészítése 
3.3. Kritériumok 

3.3.1. fogalmak pontos értelmezése és használata, szakirodalmi tájékozottság 
3.3.2. az elemzések szakszerűsége, az alkalmazott értékelési módszerek, statisztikai 

vizsgálatok relevanciája, minősége 
3.3.3. a formai követlemények (MP stílus alkalmazása) teljesítése; a kurzus teljesítéséhez 

egyénileg készítendő anyagok terjedelme kb. 0,5-1 ív (20.000-40.000 karakter) 
 
4. Kötelező irodalom 
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Tóth). KÖVI-OKI, Szeged. 
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