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III. A tantárgy célkituzései
A tantárgy a tudományos kutatás módszertanába történő bevezetés az informatika illetve alkalmazott matematikai tudományokban. Az előadások során esettanulmányokon keresztül adunk betekintést a kutatás és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtásának mikéntjébe. A kutatás során a helyes tudományos cikk-szerkesztés és a jó bemutató összeállítása is téma lesz.

IV. A tantárgy tartalma
1. A kutatás módszertana, bevezető fogalmak.
2. A tudományterületek osztályozása, az alkalmazott matematika és az informatikai cikkek keresése.
3. Tudományos cikk szerkezete. Pozitív és negatív példák. Cikkek vizsgálata.
4. Kutatási eredmények publikálása különböző időszakokban.
5. Klasszikus és modern kutatási modellek. A kutatás hasznáról.
6. Elektronikus kutatói adatbázisok, dokumentálódás. Fontos informatikai és matematikai kutatóközpontok, referenciák gyűjtőhelyei.
7. Publikációk, osztályozások.
8. A LaTeX használata tudományos dolgozatok szerkesztésére (alternatívák).
9. A tudományos eredmények bemutatása, prezentációk készítése.
10. Egy tudományos dolgozat összeállítása (tartalomjegyzék, bevezető, strukturálás, könyvészet).
11-12. Esettanulmányok, bemutatók tartása és megvitatása.
13-14. A tudományos munka támogatása pályázatokon, projekteken keresztül. Egy kutatási projekt megírása: szempontok a dokumentáció összeállításánál.


V. Könyvészet
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3. Knuth D.E. (1987) A számítógép-programozás művészete, V. 1: Alapvető algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, (Simonovits Miklós), 654pp.
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VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
1. A kutatás módszertana, bevezető fogalmak.
A tudományos kutatás régen és most. A modern természettudomány, a matematika és az informatikai kutatások
2. A tudományterületek osztályozása.
A különböző informatikai tudományágazatok. Témák keresése. Adott témához tartozó cikkek keresése. Irodalomjegyzék gyűjtése, annotációs rendszerek.
3. Tudományos cikk szerkezete. Pozitív és negatív példák. Cikkek vizsgálata.
A cikkek olvasása, fogalmak tisztázása, az eredmények vizsgálata.
4. Kutatási eredmények publikálása.
Saját kutatási /vizsgálódási/ kérdés megfogalmazása, a kísérletek vagy validációs modellek meghatározása, az eredmények illusztrálása.
5. Klasszikus és modern kutatási modellek. A kutatás hasznáról.
A matematikai és algoritmikai kutatási eredmények értelmezése. Az alkalmazott tudományokban a reprodukálhatóság kérdése. A „jó” módszerek keresése.
6. Elektronikus kutatói adatbázisok és dokumentálódás.
Fontos informatikai és matematikai kutatóközpontok, referenciák gyűjtőhelyei.
7. Publikációk, osztályozások.
8. A LaTeX használata tudományos dolgozatok szerkesztésére (alternatívák).
A dokumentumok szerkesztésének szabványai a LaTeX rendszerben. A dokumentumok struktúrája. A könyvészet, a referenciák, valamint az illusztrációk fontossága.
9. A tudományos eredmények bemutatása, prezentációk készítése.
A „beamer” használata a LaTeX rendszerben.
10. Egy tudományos dolgozat összeállítása (tartalomjegyzék, bevezető, strukturálás, könyvészet).
11-12. Esettanulmányok, bemutatók tartása és megvitatása.
13-14. A tudományos munka támogatása pályázatokon, projekteken keresztül. Egy kutatási projekt megírása: szempontok a dokumentáció összeállításánál.

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
Rávezetés módszere, beszéltetés, ellenőrzés módszere.

VIII. Értékelés
Az előadások során és a szemináriumok során folyamatosan.

IX. Kiegészíto könyvészet
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