Tantárgyprogram
Tantárgy neve és kódja:
Kreditérték:4
TÉRBELI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS, AGMLSTÉDEB
Tagozat: levelező
Tanév: 2015/2016.
Félév: 2014/2015.
1.
tanév
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Birtokrendező MSc, levelező
Tantárgyfelelős
Oktatók: Dr. Pődör Andrea, ,
Dr. Pődör Andrea
oktató:
Előtanulmányi feltételek:
Heti óraszámok: Előadás: 2 ó/
Gyakorlat:2 ó
Lab. gyak.: 0
Konzultáció: 0
Számonkérés módja: vizsga
A tananyag
Oktatási cél: A hallgató megismertetése a térbeli döntéselőkészítés alapelveivel, az
érdekeltek bevonásán alapuló tervezés előkészítésével és gyakorlati végrehajtásával. A
résztvevők megtanulják a térbeli döntések támogatásának eszközrendszerét és
esettanulmányokon keresztül annak gyakorlatát. Különösen fontos bemutatni a tervezés
során előálló konfliktusok kezelését, az adatbázis hibái hatásának elemzését..
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
Bevezetés, Adatmodellek, A valós világ számítógépes modellezése
Térinformatikai műveletek, Elemzések.

Térbeli döntések
Gyakorlatok:
Adatmodellek
Térinformatikai műveletek
Elemzések, térbeli döntések
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Irodalom
Kötelező:
Ajánlott:

Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés, NyME GEO jegyzet,
Székesfehérvár, 2013. TÁMOP
előadások digitális anyagai
Eastman, J.R. – Kyem, P.A.K. – Toledano, J – Jin, W.: GIS and Decision
Making,
UNITAR/GRID Idrisi Project, Worcester, 1993.

Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező!
Valamennyi gyakorlati részt el kell készíteni, amit a gyakorlatot
követő héten kell leadni.
Zárthelyi dolgozat időpontja a második konzultáción, az előadáson
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot tartalmazzák.
A hallgatók a félév során egy elméleti zárthelyit írnak és egy
esettanulmányon keresztül a gyakorlatban is bizonyítaniuk kell a
térbeli döntéselőkészítésben való jártasságot.
- .
Az osztályzat kialakításának módja: 50 %-ban az elméleti anyagból
való felkészültség, 50 %- ban a gyakorlati beszámoló alapján
-

hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
egyeztetett időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen,
igazolatlan hiányzáskor különeljárási díj ellenében lehet pótolni a
gyakorlatokat.

zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.
Írásbeli vizsga
-

Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

Az aláírást 1 alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.

