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Valószínűségelmélet és matematikai statisztika 
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ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 

 

A tantárgy általános ismertetése 

Tantárgyként a "Valószínűségi és statisztikai módszerek 
alkalmazása az alkalmazott problémák megoldására" szakmai 
ismereteket nyújt a szakemberek számára a statisztikai kutatás 
megszervezéséről és a valószínűségi információk 
feldolgozásáról, valamint készségeket az adatok gyűjtésére, 
feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére. A bonyolult 
folyamatok és jelenségek statisztikai mérési és valószínűségi 



elemzési módszereinek elsajátítása szerves része a különböző 
területek magasan képzett szakembereinek. 

Ennek a tudományágnak a tanulmányozása után a hallgatók 
képesek lesznek: 

- statisztikai adatok és valószínűségi jellegű információk 
gyűjtésére, csoportosítására és elemzésére; 

- a kapott számítási adatok benyújtása speciálisan kialakított 
táblázatok és diagramok formájában; 

- kiszámítani az aggregátumok szerkezetének általánosító 
jellemzőit; 

 - kiszámítani a szükséges jellemzőket, mutatókat és 
együtthatókat; 

 - az elemzést mintakutatással végezni; 

 - indikátorok kiszámítása egy adott jelenség dinamikájának 
intenzitásának meghatározásához, fejlődésének fő irányainak 
meghatározásához; 

 - meghatározni a vizsgált jelenségek közötti kapcsolat 
mértékét; 

- számításokat végezni az előre meghatározott 
indexmutatókkal. 

A kurzus során a hallgató által elsajátítandó általános és 
szakmai kompetenciák:  

А2.5 Képes a tanulók kritikus gondolkodását fejleszteni. 

A 3.2 Alkalmazza a meglévő taneszközöket és (szükség esetén) 
új digitális taneszközt hoz létre. 

ЗК2. Képes új ismereteket szerezni és a megszerzett 
ismereteket alkotó módon kombinálni és felhasználni az 
életben felmerülő problémák megoldásában. 

ЗК 3 Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az analízis 
és szintézis fogalmait. 

ЗК 6 Képes  az Infokommunikációs eszközöket felhasználásra. 

ЗК11. Képes megfelelő szintű tudományos kutatások 
elvégzésre. 

ФК 10 Képes a digitális technológia felhasználásra a 
matematikai és informatikai kutatások során 

Фк. 17  Szakterületéhez kapcsolódó mély tárgyi ismeretket 
demonstrál; 

ФК 13 Képes, alkalmazni a matematika tudományának 
módszereit és modelleit az oktatás és pedagógia területén 



ФК201 Szakterületéhez kapcsolódó mély tárgyi ismeretket 
demonstrál; 

ФК 202 Ismeri az alkalmazott matematikai modellek 
megalkotásához  módszereket. 

Програмні результати навчання: 

ПР1 Elfogadja is betartatja az adatvédelem alapelveit, különös 
tekintettel szerzői jogi környezetre 

ПР17 Az oktatás minden területén képed IKT eszközöket 
használni. 

ПР 301 A feladatokat matematikai pontossággal és 
matematikai módszerekkel oldja meg, ellenőrzi a matematikai 
állítások helyességét, az előzőek alapján általánosításokat 
végez 

ПР 302 Képes a logikus érvelések és az azokból származó 
következtetések megalapozott bemutatására. 

A kurzus tematikája:  

A tudományág oktatási anyaga moduláris elven épül fel, és két 
oktatási modulból áll, nevezetesen: 
- 1. számú képzési modul "Valószínűségi elmélet az alkalmazott 
problémák megoldásához". 
 - 2. számú képzési modul "Matematikai statisztika alkalmazott 
feladatokban". 
Mindegyik modul logikailag teljes, viszonylag független, szerves 
része a tananyagnak, amelynek elsajátítása moduláris teszttel és 
ezen tesztek eredményeinek elemzésével jár. 

  



A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 

 

 

A kurzus beszámolóval zárul. 
A képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi eredményei  « az 
adott tárgyból kredit alapú moduláris rendszerben kerül 
osztályozásra az alábbi táblázat alapján. 
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A tanulmányi eredmények mérésére, általában, a következő 
módszerekkel történik: 

- szóbeli(egyéni feladatok, frontális felelés); 

 - írásbeli (egyéni házi feladat, modulzáró dolgozat; 
önértékelés) 

 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 

 

Szerzői jogok megőrzésének biztosítás 

Az írásbeli munkákat (szakdolgozat diplomamunka) plágium 
ellenőrző rendszerrel vizsgáljuk; legalább 80% saját munka esetén 
tekinthető sikeresnek. Bármiféle másolás évközi vagy félévvégi 
kontrol esetén is szigorúan tilos. Nem megengedett eszközök 



 használata (pl. mobil telefonok) évközi vagy félévvégi kontrol estén 
is szigorúan tilos.  

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ   

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти в ЗУІ 

 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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