
TANTÁRGYI ADATLAP 

(az 5703/2011-es miniszteri rendelet alapján) 

1. Tanulmányi program adatai 

1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2. Kar/Tanárképző Intézet Kolozsvári Kar 

1.3. Képzési ág Környezettudomány 

1.4. Képzési szint Mesterképzés (MSc) 

1.5. Tanulmányi program Környezetvédelem és monitoring 

1.6. Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesterképzés 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Alkalmazott statisztika 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Zsigmond Andreea-Rebeka, egyetemi adjunktus 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

                              

szeminárium - 

gyakorlat dr. Zsigmond Andreea-Rebeka, egyetemi adjunktus 

terv - 

2.5. Év I 2.6. Félév 1 2.7. Követelmény 

típus 

E 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DC 2.11. Tárgy kódja KMEM0011 

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma) 

3.1. Heti óraszám 4 Melyből: 3.2. Előadás 2 3.3. Szeminárium  

      / gyakorlat/ 

       terv 

2 

3.4. Tantervi teljes óraszám 56 Melyből: 3.5. Előadás 28 3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat 

     / terv 

28 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 7 

3.8. Félévi teljes óraszám 175 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 119 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 40 

b) Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen  30 

c) Szemináriumok/gyakorlatok előkészítése, házi feladatok, referátumok, portfóliók, esszék 

kidolgozása  

30 

d) Tutori tevékenység 15 

e) Felmérések 4 

f) Egyéb tevékenységek: ..................  

 

  

Kari Tanácsi elfogadás:  

7/2018.09.27. 

 



4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi – 

4.2. Kompetencia alapismeretek matematikából 

5. A tevékenységek lebonyolításának feltételei (megnevezni esetenként a szükséges infrastruktúrát) 

6. Megszerzendő sajátos kompetenciák 

S
za

k
m

a
i 

k
o
m

p
et

en
ci

á
k

 C.1. Ismerjék és használják helyesen a környezeti kutatásokban használt fogalmakat, alapelveket. 

C.2. Tudják alkalmazni a környezetvédelemben és monitorozásban használt fogalmakat, 

alapelveket és módszereket. 

C.3. Használják helyesen a mérési módszereket, műszereket, felszereléseket és technológiákat a 

monitorozási tevékenységek során 

C.4. Tudják használni a mérései és monitorozási eredmények feldolgozására, elemzésére, 

tárolására és bemutatására alkalmas programokat.  

C.5. Tudják helyesen értelmezni a kísérleti eredményeket, a környezeti tényezők megfelelő 

jellemzéséhez és a környezetvédelmi intézkedések kidolgozásához. 

C.6. Tudják elemezni és közölni a tudományos információkat. 
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CT.1. Hatékony és felelősségteljes munkastílus, pontosság és személyes felelősségtudat 

kialakítása, a szakma etikai kódjának megfelelő normák, értékek elsajátítása. 

7. Tantárgy célkitűzései (a megszerzendő kompetenciákkal összefüggésben) 

8. Tartalom 

8.1. Előadás Oktatási módszerek Megjegyzések 
Az alkalmazott statisztika haszna a 

természettudományokban. Sokaság és minta. Előadás PowerPointos 

bemutatóval, 

interakció, 

problematizálás. 

2 óra 

A kísérleti adatok típusai. Adatsorok grafikus ábrázolása. 4 óra 

Fontosabb eloszlások. Hipotézisvizsgálatok. 

Varianciaelemzés. 
8 óra 

A sokváltozós statisztika célkitűzései.  2 óra 

5.1. Előadás lebonyolítása Táblával és videóprojektorral felszerelt előadóterem. 

5.2.  Szeminárium/          

          gyakorlat/ 

          terv lebonyolítása 

Számítógépekkel, táblával és videóprojektorral felszerelt 

szemináriumterem.  

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

A hallgatók elsajátítják úgy elméleti, mint alkalmazási síkon a leíró 

statisztika, a prediktív modellezés és a sokváltozós adatelemzés 

alapfogalmait.  

Tudományos kutatás-tervezés módszertanának elsajátítása a statisztikai 

reprezentativitás szempontjából. 

A statisztikai érvelés és kritikus szemlélet elsajátítása a környezeti kutatás-

tervezésben. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

 

 

 

A statisztikai elvek alkalmazása a környezettudományos kutatásokban 

felmerülő sajátos problémák megoldására. 

Az adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és az  adatok ábrázolásához 

alkalmazott statisztikai módszerek azonosítása.  

A személyes és szakmai fejlődés érdekében elvégzett elméleti kutatás 

anyanyelven, román nyelven és egy idegen nyelven. 



Sokváltozós leíró statisztika: főkomponens-analízis, nem 

metrikus sokdimenziós skálázás, klaszteranalízis, k-közép 

módszerek. 

8 óra 

Modellezési módszerek: felügyelt osztályozási módszerek 

(kNN, LDA, QDA). Sokváltozós regresszióanalízis. A 

modellek tesztelésére alkalmas módszerek. 

4 óra 

Könyvészet 
Borosy, A. P. et al. (2001) Sokváltozós adatelemzés (Kemometria), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Freedman, D., Pisani, R., Purves, R. (2005) Statisztika (fordította: Kende, G., Szaitz, M.), Typotex kiadó, Budapest. 

(3) 

Hunyadi, L.‚ Vita, L. (2008) Statisztika I-II, Aula kiadó, Budapest. (1) 

Madsen, B. (2011) Statistics for non-statisticians, Springer, Berlin Heidelberg. (1) 

Reiczigel, J., Harnos, A., Solymosi, N. (2014) Biostatisztika nem statisztikusoknak, Pars Kft. kiadó, Nagykovácsi. 

(1) 
M. J. Crawley. (2013) The R book. Ed. John Wiley & Sons, Chichester. (1) 

A. Isaic-Maniu, C. Mitruţ, V. Voineagu (2004) Statistică. Ed. Universitară, București. (1) 

8.2. Szeminárium / 8.3. Gyakorlat / / 8.5. Szakmai 

gyakorlat 

Oktatási módszerek Megjegyzések/ 

Időráfordítás 
Az R statisztikai program kezelésének alapjai. 

Táblavázlat, a feladat közös 

megvitatása. Egyéni munka 

számítógépen. 

2 óra 

Adatok ábrázolása. Hipotézisvizsgálat. 6 óra 

Variancia-analízis. Egyszempontos és többszempontos 

ANOVA. 
4 óra 

Sokváltozós csoportosítási módszerek. Klaszteranalízis, 

k-közép módszerek. Főkomponensanalízis, nem metrikus 

sokdimenziós skálázás. A módszerek alkalmazása R 

programban. 

6 óra 

kNN, LDA, QDA az R programban. 4 óra 

Sokváltozós regressziószámítás R programban. 2 óra 

Gyakorló feladatok kiértékelése. 4 óra 

Könyvészet 

Ilyésné Molnár, E., Lovasné Avató, J. (2007) Statisztika feladatgyűjtemény I., Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kiadó, 

Budapest. (3) 

Ilyésné Molnár, E., Lovasné Avató, J. (2007) Statisztika feladatgyűjtemény II., Perfekt Gazdasági Tanácsadó 

Kiadó, Budapest. (3) 

Wehrens, R. (2011) Chemometrics with R, Springer, New York. (1) 

M. J. Crawley. (2013) The R book. Ed. John Wiley & Sons, Chichester. (1) 

9. A tantárgy tartalmának összevetése a tanulmányi programnak megfelelő tudományos közösség, 

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tárgy tartalma összhangban van az episztemikus közösségek, szakmai csoportosulások és a 

környezettudomány szakterületén illetékes munkaadók elvárásaival. Ez a tantárgy képesíti a hallgatókat 

arra, hogy az adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és az  adatok ábrázolásához alkalmazott statisztikai 

módszereket ismerjék és megfelelően alkalmazzák. 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: 

A vizsgán való részvétel előfeltétele a gyakorló feladatok határidőre való teljesítése, és azok kiértékeléséből 

származó jegynek minimum 6-osnak kell lennie. 

B. Értékelési kritériumok, módszerek és arányok: 

Tevékenység típusa 10.1. Felmérési 

kritériumok 

10.2. Felmérési 

módszerek 

10.3. Aránya a 

végső jegyből 

10.4. Előadás Elméleti ismeretek 

ellenőrzése 
Írásbeli vizsga 

80% 

10.5.  

 

Szeminárium Gyakorlati ismeretek és 

készségek ellenőrzése 

A gyakorló feladatok   

teljesítésének kiértékelése. 

20% 



10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

A hallgatóknak ismerniük kell a fontosabb eloszlásokat és az alap hipotézisvizsgálatokat. 

 

Dátum               Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2018.09.14.        dr. Zsigmond Andreea-Rebeka        dr. Zsigmond Andreea-Rebeka 

                                                 

 

                                  

 

Tanszéki láttamozás dátuma                           Tanszékvezető aláírása  

 2018.09.20.            dr. Urák István   

  

 

 

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

dr. Urák István 

 

 

 

 

 


