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4. Előfeltételek (ha vannak)
nincs
4.1 Tantervi
matematikai alapismeretek
4.2 Kompetenciabeli
5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei
5.2 A szeminárium lebonyolításának feltételei
5.3 A laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításának feltételei

tábla, projektor, számítógép
számítógéplabor, tábla, projektor

Szakmai kompetenciák

C1. A fizika törvényeinek és elveinek megfelelő azonosítása és használata.
C2. Adatelemző és adatfeldolgozó szoftvercsomagok és informatikai rendszerek használata.
C3. Fizika feladatok adott feltételek mellett történő megoldása, numerikus és statisztikai módszerek
segítségével.
C4. Fizikai ismeretek alkalmazása mind kapcsolódó területekről származó feladatokban, mind
megszokott laboratóriumi eszközökkel végzett kísérletek esetén.
C5. Oktató, tudományos és népszerűsítő jellegű információk elemzése és kommunikálása a fizikában.
Szoftverek és virtuális eszközök fejlesztése és használata fizikai feladatok megoldásában.
C6. Fizikai kérdések interdiszciplináris megközelítése.

Transzverzális kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák

CT1. Szakmai feladatok hatékony és felelősségteljes ellátása a deontológiai jogszabályok betartásával.
CT2. Csapatmunkában való hatékony részvétel különböző beosztásokban.
CT3. Az információk, a kommunikációs források és a szakmai képzések hatékony felhasználása úgy
anyanyelven, mint idegennyelven is.

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése

7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

•
A tantárgy fő célkitűzése a hallgatók megismertetése a
fizikában kidolgozott modellalkotási módszerek különböző
interdiszciplináris alkalmazásaival.
•
Az előadások során megvizsgálunk komplex dinamikai
rendszereket, nemlineáris jelenségeket a biológiából,
szociológiából, valamint evolúciós modelleket és beszélünk az ezek
leírásához szükséges elméleti háttérről is. A hallgatók képesek
lesznek komplex dinamikai rendszerek leírására és fejlődik az
elméleti modellalkotás képességük is.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
Bevezetés. A fizika és más tudományok kapcsolata.
Bevezetés az egydimenziós dinamikai rendszerek
leírásába. Alkalmazás: populációnövekedés
modellek, logisztikus egyenlet.
Egydimenziós rendszerek bifurkációi. Példák: a
lézer küszöb, rovarkitörések.
Oszcillációk. A szinkronizáció. Alkalmazás:
szentjánosbogarak szinkronizációjának
modellezése. A taps fizikája.
Kétdimenziós lineáris és nemlineáris rendszerek.
Alkalmazások: a szerelmi afférok modellje,

Didaktikai módszerek
Számítógépről kivetített
előadás, szemléltetés,
magyarázat,
problematizálás

Megjegyzések

kompetitív Lotka-Volterra modellek, ragadozópréda modellek.
Kétdimenziós rendszerek bifurkációi. Alkalmazás:
oszcilláló kémiai reakciók. Erdőtűz modellek, a
mexikói hullám.
Kaotikus rendszerek. A pillangóhatás. A Lorenz
egyenletek.
Fraktálok. Fraktálokat generáló modellek és
tanulmányozásuk.
A diszkrét logisztikai leképezés. Diszkrét ökológiai
rendszerek modellezése.
Komplex rendszerek és hálózatok. A társadalmi
vagyoneloszlásra vonatkozó Pareto törvény.
Komplex rendszerek modellezése. Ökonofizika. A
társadalmi vagyoneloszlás családháló modellje.
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8.2 Szeminárium
Didaktikai módszerek
Megjegyzések
Könyvészet
8.3 Laboratóriumi gyakorlatok
Adatfeldolgozási módszerek áttekintése.
A StarLogo TNG vagy Netlogo interdiszciplináris
modellezési környezet megismerése.
Populációnövekedés modell implementálása.
Kétmódusú oszcillátorok szinkronizációja.
Kompetitív ökológiai modell készítése.
Ragadozó-préda modell készítése.
Fraktálok, a DLA modell implementálása.
Könyvészet

Didaktikai módszerek
Egyéni munka,
megbeszélés

Megjegyzések

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
a tantárgy célkitűzések felállításánal, annak tartalmi tervezésénél és a sikeres teljesítési feltételek
megadásánál az iskolai oktatás és külföldi tudományegyetemek (Eötvös Loránd Tudományegyetem
Budapest, Cornell University) tanterveit és tanagyagait, illetve kutatóintézetek (Institutul de Cercetari
Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte) munkapiaci igényeit vettük figyelembe.
10. Értékelés
Tevékenység típusa
10.4 Előadás

10.1 Értékelési
kritériumok
félév végi kollokvium

évközi felmérés
10.5 Szeminárium
10.6 Laboratóriumi gyakorlatok

laboratóriumi
tevékenység

10.2 Értékelési
módszerek
szóbeli vizsga,
beszélgetés
írásbeli vizsga
a laborgyakorlaton
való részvétel és
aktivitás folyamatos
értékelése,
beszámolók
értékelése

10.3 Aránya a végső
jegyben
45%
30%
25%

10.7 A teljesítmény minimumkövetelményei
•
Jelenlét: a jelenlegi szabályozás értelmében a laborgyakorlati részvétel kötelező.
•
A végső jegy kiszámításához a félév végi kollokviumon, a laboratóriumi tevékenységeken és az
évközi felmérésen legalább átmenő jegyet kell megszerezni.
•
Az átmenő jegy megszerzéséhez a hallgatónak tájékozottnak kell lenni a tananyagot illetően, és
emlékeznie kell a tanult modellekre, módszerekre és a fontosabb eredményekre.
•
A félév végi kollokviumon való részvétel feltételei: a labortevékenységeken való részvétel (maximum
1 igazolatlan hiányzás engedélyezett), valamint a laboratóriumi beszámolók leadása.
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