A tantárgy adatlapja
A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény
Babeș-Bolyai Tudományegyetem
1.2 Kar 
Matematika és Informatika
1.3  Intézet
Magyar Matematika és Informatika
1.4 Szakterület
Matematika, informatika
1.5 Képzési szint
mesteri
1.6 Szak / Képesítés
Számítógépes matematika és  Informatikai modellek optimalizálása 

A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve
A tudományos kutatás módszertana
2.2 Az előadásért felelős tanár neve
Kása Zoltán
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve
Kása Zoltán
2.4 Tanulmányi év
2
2.5 Félév
2
2.6 Értékelés módja
vizsga
2.7 Tantárgy típusa
kötelező –alap

Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám
3
melyből: 3.2 előadás
2
3.3 szeminárium/labor
1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám
42
melyből: 3.5 előadás
28
3.6 szeminárium/labor
14
A tanulmányi idő elosztása:
óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása
20
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás
12
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása
8
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)

Vizsgák
2
Más tevékenységek: ..................

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma
108
3.8 A félév össz-óraszáma
150
3.9 Kreditszám
6

Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi
	Nincsen

4.2 Kompetenciabeli
	Az alapképzés alapkompetenciái


Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei
	Táblával és videoprojektorral felszerelt előadó

5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei
	Táblával és videoprojektorral felszerelt előadó


Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák
A tudományos kutatás alapfogalmainak ismerete és használata.
	Tudományos dolgozatok készítésének alapfogalmai
Transzverzális kompetenciák 
A kutatási témák megkeresésének, elemzésének módozatai 

A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése
	Kutatási témák kidolgozása.

7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései


	Kutatási témák elemzése, kidolgozása
	Tudományos dolgozatok megszerkesztése

Tudománynépszerűsítő  dolgozatok megszerkesztése

A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
Didaktikai módszerek
Megjegyzések
	A matematikai és informatikai tudomány kifejlődése, története

Előadás

	A matematikai és informatikai tudomány jelenlegi helyzete

Előadás

	Publikálási lehetőségek, tudományos folyóiratok, referáló lapok



	Kutatási esettanulmányok



	Kutatási témák megválasztása



	Pályázási lehetőségek



	Tudományos dolgozatok szerkesztése



	Népszerűsítő dolgozatok szerkesztése



	Prezentációk készítése



Könyvészet
1. Scientific methods: http://www.sciencemadesimple.com/scientific_method.html
2. Introduction tio Science: http://www.geo.sunysb.edu/esp/files/scientific-method.html
3. How to write a scientific paper: http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html
4. Saját elektronikus jegyzetek
8.2 Szeminárium / Labor
Didaktikai módszerek
Megjegyzések
	A tudományos dolgozatok megszerkesztésének konkrét feladatai

Feladatok megoldása

	



Könyvészet	
Tudományos folyóiratok honlapjai. 

A tantárgy tartalmának összhangba hozása az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásaival.
 A tantárgy tartalma megegyezik az egyetemi oktatásban a fontosabb egyetemeken oktatott tárgy hagyományos tartalmával.
	A tárgy keretében figyelembe vesszük a számítógép használata nyújtotta lehetőségeket 

Értékelés
Tevékenység típusa
10.1 Értékelési kritériumok
10.2 Értékelési módszerek
10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás 
Alapfogalmak és alaptételek ismerete
Szóbeli vizsga
50 %




10.5 Szeminárium / Labor
Dolgozatok megszerkesztésének helyessége
Referátum bemutatása
50 %




10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
	A legalapvetőbb fogalmainak ismerete
	Elfogadható dolgozat készítése


Kitöltés dátuma			Előadás felelőse			Szeminárium felelőse
2012. szept. 8. 			Dr. Kása Zoltán			Dr. Kása Zoltán.

Az intézeti jóváhagyás dátuma				Intézetigazgató,	
2012. szept. 28.						Dr. Szenkovits Ferenc, egyet. docens
..........................	

