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Név- és tárgymutató

Ágensség és ágencia
Ágensség
és autonómia
és választás
és szabadság
formái
Akkomodáció-elmélet
Aktivatív egyén
cselekvés
háttér
állítás
szelf
Állítás történetisége
Általánosíthatóság
Amerikai Pszichológiai Szövetség stílus kézikönyve
Anonim szemlézés
Attribútum egyén
példái
objektív empirizmusban
elméletbeli alkalmazása
Autoritás
mint tartalom uralma
mint jelenlét
hivatkozásokban
Behaviourizmus
Berger, C.
Berkeley-anizmus
Bizonyosság
Bizonytalanságcsökkentés elmélete
Blumler, J.
Burks, D.
Calabrese, R.
Cronen, V.
Cselekvés és egzisztencializmus

Dekonstrukcionizmus
Delphoi világkép
Determinizmus
formái
laplace-i
Egyén
aktivatív modellje
ágensség
attribútum modellje
a test
összehasonlító modelljei
konjunktív modellje
episztemikus követelményei
identitás
a szelf
cselekvés szemiotikája
szituált modellje
szubjektivitás
Egyenlő intervallum skálák
jellegzetességei
példája
Elmélet
háttérelvek
összetevői
értékelésének eszközei
családok
keretei
bevezető praxisai
szövegek normalizálása
paradigmák
orozás
mint praxis
és gyakorlati feltételezések
módszerekkel való kapcsolata
követelményei
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és jelentőség
mint jelérték
struktúrái
Elmélet és megfigyelés függetlensége
és hangvétel
Elmélet és módszer
Észlelés, episztemikus értéke
praxis elemzése
Ettema, J.
repedések az állításban
„Evidencia súlya” szabály
és tudás
Falszifikácionizmus
médiahatás példák
Fenomenológia
Elméletek összemérhetetlensége
Festinger, L.
„Előnyben részesített lehetséges”
Fisher, W.
Emancipáció
Folyóiratok szemlézése
Emberi élet
következményei
mint biológiai
szemlézők megbízása
mint materiális
minősége
mint szemiotikai
Foucault, M.
Empirikus megfelelés
Frankfurti Iskola
elméletek összevetése
Fundácionalizmus
példái
empirizmus
összemérhetetlenség
és tautológia
valóságkonstrukció
Gerbner, G.
Empirizmus
Giddens, A.
és kauzáció, példái
Glasser, T.
konstruktív
Gurevitch, M.
négy pozíciója
Hagyományos empirizmus
jelentés
fizikalista álláspont
perceptuális
jel mint ágens
posztmodern
Hallgatásörvény
publikus tudás
Hangvétel, mint szubjektivitás
strukturalizmus
Hart, R.
hagyományos
Heisenberg-féle elv
Episztémé
Hermeneutika
Episztemikus egység, eltérés ettől
ágensség
„Értelemháló”
kritikai elemzés
Értelmezés
dekonstrukcionizmus
episztemikus érték
kettős írás
hermeneutika
empirizmus
Érv
jelentés
és autoritás
tudás praxeológiája
formáinak összevetés
a szelf
kritikai forma
Hermeneutikai elméletek, jellegzeteshermeneutikai empirizmus forma
igazolt és gyakorlati formák összeveté- ségeik
Hermeneutikus empirizmus
se
jellegzetességei
objektív empirizmus forma
bűnrészesség
olvasó elhelyezése
leírása
önbeteljesítő
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alapok
módszertani kérdések
módszertani praxis
Historicitás
Hume rése
Idézés, episztemikus szerepe
Az igaz
összevetései
formái
kérdései
Igazoláselmélet
kétség
episztemikus pluralizmus
normalizált kutatás
indíték
és az igaz
Imrich, D. J.
Instrumentalitás
diszciplináris
kapcsolódó
professzionális
Instrumentalizmus
Interszubjektivitás
Írói szöveg
Jelenségek világa
megközelítései
vele való foglalatosság
egysége
Jelentés koordinált kezelése
Jelentésrealizmus
hermeneutika
mérések során
Jelentőség
mint autoritás kifejezése
mint skála
Katz, E.
Kauzalitás
ágensség
káosz elmélet
és posztdikció (utólagos leírás)
klasszikus
determinizmus
nyílt rendszerek
sztereotípiája
Kognitív disszonancia elmélet

291

Kognitivizmus
változás
média hatásai
Kommunikációelméletek
jellegzetességeik
összehasonlításuk
állapotuk
Konferenciaszemlézési gyakorlat
Konjunktív egyén
kritikai formák
szociológiai formák
Konstruktív empirizmus
valóságkonstrukció
szemiotikai tárgy
Konstruktivizmus
Konvencionális
módszerek,
episztemikus értékük
Konvencionalizmus
Könyvek
kéziratok szemlézése
és több kiadás
fénymásolása
Kriticizmus
tudománnyal való összehasonlítás
és dekonstrukcionizmus
példái
céljai
és átalakítás
Kritikai elmélet, hívei
Kritikai elméletek, jellegzetességeik
Kritikai eset
Kuhn, T.
Kultúrakutatás
Kultúrakutatás elméletei, jellegzetességeik
Kulturális elemzés
Kvantifikáció
változása
eltérése
egyenértékűsége
rendje
és pontosság
Lebenswelt
Lefelé irányuló kauzáció
Logikai pozitivizmus
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kódolás és dekódolás
nehézségei
beavatkozás vizsgálatok
példái
nyer érzeti adatok elutasítása
Materialista kritérium
relevancia vizsgálatok
Materializmus
taxonomikus vizsgálatok
McCombs, M.
Posztmodern empirizmus
Megbízhatóság
enciklopédikus jelek
foglalatosságé
lokális megértés
megfigyelésé
jel megbízhatósága
jelé
Posztmodern szöveg
Mérési hibák
Pozitivizmus
Mintavétel
Pragmatizmus
aggregátum
Programmatikus metodizmus
episztemikus értéke
Rasszizmus, tudományos gyakorlata
és funkcionális egyenértékűség
Redukcionizmus
reprezentativitás
Referencialitás
szurrogáció
Reflexivitás
Modernitás, kudarca
Rend és determinizmus
Módszertan
Reprezentáció
konvenciói
Résztvevő megfigyelés
és oktatás
Retorikai érzékenység
Módszertani individualizmus
Schoening, G.
Műveléselemzés
Shaw, D.
Napirendrögzítés
Sokféle tartomány
Narratíva az érvelésben
Statisztika, episztemikus értéke
Narratíva elmélet
Statisztikai döntési szabályok
Noelle-Neumann, E.
kritikája
Normális tudomány, példája
episztemikus funkciója
Nyers érzeti adatok
bizonytalanság kezelése
Nyugati racionális hagyomány
Strukturáció elmélet
ellenvetések
Strukturalizmus és posztstrukturalizszabványai
mus
Objektív empirizmus
Strukturalizmus
jellegzetességei
hermeneutika
leírása
és egyén
alapok
tagjai
módszertani kérdések
Szemiotika
módszertani praxis
cselekvése
Objektivista elméletek, jellegzetessékollektív irányítás
geik
kódoló és dekódoló elemzése
Objektivitás
kiterjesztés
és szubjektivitás
Szemiotika és valóság
Operacionalizmus
kódolás és dekódolás
Pearce, B.
értelmezés területe
Perceptuális empirizmus
összevetések
hibák
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ciklusai
egységének hiánya
módszere
sokféle módszertana
normalizált
és progresszivizmus
és racionalitás
és forradalmak
önkorrekciója
mint társadalmi cselekvés
egysége
és egységének hiánya összevetve
és érték
Tudományos realizmus
Válasz feltételezése mérés közben
Válasz leleményessége
Válasz meghatározottsága
Választás
meghatározása
és magyarázat
Valóság szemiotikai központozása
Valóság
kommunikációelméletben
mint létrehozott
mint átruházott státus
kritériumok
kritériumai, példák
kinyilvánítása
elme tartománya
hermeneutika
Hume, D.
Husserl, E.
problémái
Kant, I.
Locke, J.
materialista kritérium
objektivizmus
Peirce, C. S.
professzionális praxisai
társadalmi konstrukciója
Valóságkonstrukció
cselekvésben
kultúrában
és ideológia
és nyelv

létrehozás területe
összevetések
Szemiotikai jelenségek
Szemiotikai többlet
Szemiózis
Szimbolikus interakció, hívei
Szituált egyén
Szociológiai determinizmus
Szociológiai relativizmus
Szubjektivitás
és értelmezés
Szubjektum hatása
Társadalmi cselekvéselmélet
Parson munkája
Társadalmi praxis feltételezések mérés
közben
Taylor, B.
Trianguláció
Trujillo, N.
Tudás autonóm területei
Tudás megfelelés-elmélete
Tudás
és érv, példái
kollektív
összetevői
konstrukcionizmus
leírása
dialektikus jellege
és nyelv
sokféle tartomány
sokféle ismeretelmélet
természete
vélemény
„keresése”
Tudásképzés
feminista kritikai példa
praxisa
szemlézés praxisa
gyakorlói
prezentációs formátum
Tudásszociológia
Tudomány retorikája
Tudomány
archívuma
kritikája
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és fenomenológia
és pragmatizmus
és szemiotika
Verifikáciomizmus
Wagner, R.
Weber, M.
Weiss, A.
Wilson, B.
Wundt, W.
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