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Felsőfokú matematika
A tantárgy általános
A tantárgy általános ismertetése
A tantárgyi «A tudományos tevékenység módszertana».
ismertetése, célja, várható
eredményei, főbb témakörei A tudományág tanulmányozásának tárgya a tudományos
tevékenység módszertana: a tudományos kutatás meglévő
típusai és szerkezete; a kutatási témával kapcsolatos
tudományos publikációk és szabadalmi anyagok felkutatásának
módszerei; az elméleti és kísérleti kutatás módszerei;
technológiai folyamatmodellek felépítésének módszerei a
kísérletek aktív és passzív tervezésével;
A „Tudományos tevékenység módszertana” diszciplína célja,
hogy a hallgatók elméleti ismereteket, gyakorlati készségeket,
készségfejlesztést
biztosítsanak
a
kutatás
minőségi
tervezésében és megvalósításában való szakmai részvételük
biztosításához
a technológiai folyamatok racionális
tervezésében. különböző alkatrészek összeszerelése és
gyártása.
A tudományág fő témája.
1. Általános rendelkezések.
2. A tudományos kutatás módszerei
3. A tudományos kutatás tárgya és felépítése.

4. A tudományos kutatás irányának megválasztása.
5. témakör Elméleti és komplex kutatások végzése.
6. Technológiai folyamatok kutatása passzív kísérleti
módszerrel.
7. Matematikai modellezés és optimalizálás.
8. Kísérleti adatok matematikai feldolgozása.
9. Mérnöki alapismeretek.
10. A kutatási eredmények megvalósításának formái.
Regisztrációjuk szabályai.
Általános kompetenciák:
ЗК1 Képes fejleszteni a tanulók kritikus gondolkodását
ЗК4 Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az analízis és
szintézis fogalmait megfelelő szinten
ЗК5 Képes új ismereteket szerezni és a megszerzett ismereteket
alkotó módon kombinálni és felhasználni az életben felmerülő
problémák megoldásában, nyitott felhasználni matematikai
és/vagy informatikai tudását a munkahelyek széles skáláján és a
mindennapi életben
ЗК6 Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika
tudományának módszereit és szakmai tevékenység területeit
ЗК8 Képes az Infokommunikációs eszközöket felhasználásra.
ЗК11 Képes megfelelő szintű tudományos kutatások elvégzésre
ЗК14 Képesség különböző forrásokból származó információk
keresésére, feldolgozására és elemzésére.

Speciális kompetenciák:
ФК2 Ismeri a tanítási és tanulási stratégiákat
ФК10 Képes az autodidakta tanulásra, önképzésre, szakmai
önmegvalósításra és munkaerő piaci versenyképességre
ФК11 Szakterületéhez kapcsolódó mély tárgyi ismeretket
demonstrál
ФК12 Képes tervezni, megszervezni, vizsgálni és irányítani az
oktatási-nevelési folyamatot matematika és informatika
szakirányban a közép szintű oktatási intézményekben,
felhasználva a modern technológiákat, megfelelő
feltételeket teremteni az oktatási folyamat alanyainak a
társadalmi környezethez és önmagukhoz való pozitív
hozzáállásához.
ФК13 A tanulás módszereinek, szervezeti formáinak és
eszközeinek fejlesztési képessége, feltárva az ismeretek,
készségek és képességek elsajátítását, valamint a
meggyőződés- és tapasztalatalkotás folyamatának
lényegét.
ФК14 A tanulás módszereinek, szervezeti formáinak és
eszközeinek fejlesztési képessége, feltárva az ismeretek,
készségek és képességek elsajátítását, valamint a
meggyőződés- és tapasztalatalkotás folyamatának
lényegét.
ФК15 Képes meghatározni az egész életen át tartó szakmai fejlődés
feltételeit és forrásait.

A program eredményei:
ПР2 Képesség a szisztematikus gondolkodásra és a kreatív
képességek alkalmazására az alapvetően új ötletek
kialakításában; a legígéretesebb tervezési döntések
meghozatalához, elemzéséhez és döntések meghozatalához.
ПР3 Képes felelősségteljesen hozzáállni az elvégzendő

ПР4

ПР8

ПР12
ПР14

A tantárgy teljesítésének és
értékelésének feltételei

munkához, önként döntést hozni, elérni a kitűzött célt a
szakmai etikai követelményeknek megfelelően
Képes demonstrálni és felhasználni matematikai és
informatikai tudását, amelyek elengedhetetlenek a tanulók
matematikai kompetenciáinak kialakítása érdekében. A saját
tudás, következtetések és érvek világos és egyértelmű
közlése a szakembereknek és a nem szakembereknek,
valamint a diákoknak.
Ismeri a felső szintű matematikai feladatok megoldásához
szükséges technikákat, módszereket és algoritmusokat,
szükség esetén illusztrációkat, példákat, ellenpéldákat
szolgáltat.
Az információbiztonság és a jogi információk tartalmának és
általános tulajdonságainak, különösen az adatvédelmi
kérdéseknek és a szellemi tulajdonjogoknak a megértése.
Képes feladatok megoldására matematikai pontossággal és
matematikai módszerekkel, a matematikai állítások
feltételeinek ellenőrzésére, a feltételeket és az állításokat új
objektumosztályokra helyezésére.

A kurzus tematikája:
Témák:
1. Bevezetés. Általános rendelkezések.
2. A tudományos kutatás módszerei
3. A tudományos kutatás tárgya és felépítése.
4. A tudományos kutatás irányának megválasztása.
5. témakör Elméleti és komplex kutatások végzése.
6. Technológiai folyamatok kutatása passzív kísérleti
módszerrel.
7. Matematikai modellezés és optimalizálás.
8. Kísérleti adatok matematikai feldolgozása.
9. Mérnöki alapismeretek.
10. A kutatási eredmények megvalósításának formái.
Regisztrációjuk szabályai.
Az MSc képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi eredményei
«A tudományos tevékenység módszertana» tárgyból kredit
alapú moduláris rendszerben kerül osztályozásra az alábbi
táblázat alaján.
Osztályzat a nemzeti skála
szerint
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A tudományterület oktatási anyagának hallgatók általi
elsajátításának meghatározásához a következő tudáskontrollmódszereket alkalmazzuk:
1) aktuális kontroll (a félév során előadások és gyakorlati
órák alatt kell elvégezni, és a megszerzett pontok összegével
értékelik): szóbeli feleltetés, önálló, tesztek, egyéni feladatok
stb. (10 pont minden tartalmi modulért);
2) aktuális modulkontrol (az egyes tartalmi modulok
tanulmányozása után, az aktuális modul figyelembevételével):
modulzáró dolgozat (minden modulzáró dolgozat 20 pont);
3) Félévvégi kontroll: vizsga (40 pont).

A tantárggyal kapcsolatos
egyéb tudnivalók,
követelmények

A vizsgához engedés feltételei: a gyakorlatok és előadások
látogatása, az esetleges hiányzások ledolgozása; az évközi
kontrol teljesítése legalább 60%-ra.
A tanulmányi eredmények mérésére, általában, a következő
módszerekkel történik:
- szóbeli(egyéni feladatok, frontális felelés);
- írásbeli (egyéni házi feladat, modulzáró dolgozat;
önértékelés)
Az oktatási feladatok, a tanulási eredmények aktuális és
félévvégi kontroll ellenőrzésének feladatai önálló elvégzése (a
specifikus oktatási igényű személyek esetében ezt a
követelményt
egyéni
igényeik
és
lehetőségeik
figyelembevételével
alkalmazzuk).
Hivatkozások
információforrásokra: ötletek, fejlesztések, nyilatkozatok,
információk felhasználása esetén. Megbízható információk
nyújtása saját oktatási (tudományos, kreatív) tevékenységeik
eredményeiről, alkalmazott kutatási módszerekről és
információforrásokról. Az előadás igazoltan elmulasztott
témájának történő elsajátítása az aktuális kontroll során
ellenőrizzük. Az előadás igazolatlan okból történő kihagyását a
hallgató a tanszék követelményeinek megfelelően, a tanszék
ülésén kitűzött követelményeknek megfelelően dolgozza le
(szóbelileg, referátum stb.). A kihagyott gyakorlati órák, az
igazoltságtól függetlenül, a hallgató a konzultációrendjének
megfelelően dolgozza le. Az aktuális nem kielégítő
osztályzatokat, melyeket a hallgató a gyakorlati órán elsajátított
az adott téma tanulása során, átteszi a tanárnak, aki a aktuális
kontroll előtt a tanulmányi csoport naplójában kötelező
jelöléssel vezeti.

A tantárgy alapvető
irodalma és digitális
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