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a Budapesti Corvinus Egyetem a Budapesti Corvinus Egyetem 
pesti karainpesti karain

KerKeréékgykgyáártrtóó GyGyöörgynrgynéé
BCE Statisztika TanszBCE Statisztika Tanszéékk



InformInformáácicióók, eszmecserk, eszmecseréék a statisztika oktatk a statisztika oktatáássáárróóll
A statisztika oktatásában az intézményi elszigeteltség oldódik:

MTA Statisztikai Bizottsága Oktatási Albizottságának felmérése.
Hunyadi-Sugár-Vita: Statisztika oktatás a felsőoktatásban, 
Statisztikai Szemle 77. évf. 5. szám (1999 május)
MST Statisztika-oktatási Szakosztály megalakulása (2005) és 
rendezvényei
Teljes egészében a statisztika oktatásával foglalkozó
Statisztikai Szemle 83. évf. 6. szám (2005 június)
HEFOP (Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program) 
keretében készült mintatantervek, tantárgyi programok. 
További Stat. Szemle cikkek 



A nemzedA nemzedéékek tkek tööbbfbbfééle le 
kategorizkategorizáálláássáával lehet talval lehet taláálkozni.lkozni.
Az egyik pl.:Az egyik pl.:

VeterVeteráánoknok 1945 1945 éés kors koráábbi szbbi szüületletééssűűekek
Baby boomBaby boom 19461946--19641964
X generX generáácicióó 19651965--19751975
Y generY generáácicióó 19761976--19951995

(m(máások szerint az 1982 utsok szerint az 1982 utáán szn szüületettek)letettek)
Z generZ generáácicióó



1. Hogyan jellemzik az Y gener1. Hogyan jellemzik az Y generáácicióót t 
a pszichola pszicholóógusok? (Tari Annamgusok? (Tari Annamáária ria 
kköönyve: Y genernyve: Y generáácicióó))

Milyen viselkedMilyen viselkedéési vsi vááltozltozáások mutatkoznak?sok mutatkoznak?

Igen jelentIgen jelentőősek az egysek az egyééni kni küüllöönbsnbséégek, gek, 
a csala csaláádi hdi hááttttéér. r. 

A felsA felsőőoktatoktatáásban az elmsban az elmúúlt lt éévekben vekben éés a s a 
jelen perijelen perióódusban dusban őők vannak jelen. k vannak jelen. 

Nem kNem köönnynnyűű nekik.nekik.



2. A bolognai k2. A bolognai kéépzpzéési rendszer si rendszer 
eddigi tapasztalatai:eddigi tapasztalatai:
Barakonyi KBarakonyi Káároly: Bologna roly: Bologna „„HungaricumHungaricum””
(2009)(2009)

BBöölcsek Tanlcsek Tanáácsa csa ááltal kltal kéészszíített tanulmtett tanulmáány: ny: 
SzSzáárny rny éés teher (2010)s teher (2010)

Kritikus Kritikus éértrtéékelkeléések.sek.

VVááltoztatltoztatáások rsok röövidebb videbb éés hosszabb ts hosszabb táávon.von.



3. A statisztika t3. A statisztika táárgyak oktatrgyak oktatáása asa a
BCE pesti karain BCE pesti karain 

az elsaz elsőő lléépcspcsőőn a nagytn a nagytöömegmegűű hallgathallgatóóssáág g 
szszáámmáára kra kööteleztelezőő kurzusokonkurzusokon

az elsaz elsőő lléépcspcsőőn a kisebb hallgatn a kisebb hallgatóóssáág g 
szszáámmáára vra váálaszthatlaszthatóó kurzusokon, a mkurzusokon, a máásodik sodik 
lléépcspcsőőn kn kööteleztelezőő éés vs váálaszthatlaszthatóó kisebb kisebb 
lléétsztszáámmúú kurzusokon.kurzusokon.



Oktatott tOktatott táárgyak:rgyak:
AlapkAlapkéépzpzéésbensben

Statisztika I.Statisztika I.
Statisztika II.Statisztika II.

(SPM (SPM éés SKM)s SKM)
(angol nyelv(angol nyelvűű kurzus)kurzus)

StatisztikaStatisztika
BevezetBevezetéés az s az öökonometrikonometriáába (G Kar)ba (G Kar)
ÖÖkonometria I.konometria I.--II. (K Kar)II. (K Kar)
GazdasGazdasáágg-- éés ts táársadalomstatisztikarsadalomstatisztika

E fE féélléévben 51 gyakorlat, 2000 hallgatvben 51 gyakorlat, 2000 hallgatóó 2, 2, 
2+1, 2+2 2+1, 2+2 óóraszraszáámok, 3, 4, 5 kredites tmok, 3, 4, 5 kredites táárgyakrgyak



MesterszakokonMesterszakokon
A kA köövetkeztetvetkeztetőő statisztika elmstatisztika elmééletelete
AdatszerzAdatszerzéési msi móódszerekdszerek
AdatbAdatbáánynyáászat statisztikai mszat statisztikai móódszereidszerei
TTööbbvbbvááltozltozóós szs száámmííttáásoksok
ÖÖkonometria (tkonometria (tööbbfbbfééle mle mééretben)retben)
IdIdőősorelemzsorelemzéés ks köözgazdaszgazdasáági alkalmazgi alkalmazáásaisai

10 gyakorlat 250 hallgat10 gyakorlat 250 hallgatóó



A tanulA tanuláás forrs forráásai:sai:

TankTanköönyv, pnyv, pééldatldatáár, kr, kéépletgypletgyűűjtemjteméény, ny, 
oktatoktatáási segsi segéédletek rendelkezdletek rendelkezéésre sre áállnak.llnak.

Tantermi foglalkozTantermi foglalkozáásoksok
Mi a problMi a problééma az elma az előőadadáásokkal?sokkal?
Mi a gyakorlatok szerepe?Mi a gyakorlatok szerepe?

A szA száámonkmonkéérréés forms formáája ja éés probls probléémmáái.i.



A hallgatA hallgatóói visszajelzi visszajelzéések.sek.

OktatOktatóói vi véélemleméények az alapoktatnyek az alapoktatáásrsróól:l:

mit tanmit taníítunk,tunk,
hogyan tanhogyan taníítunk,tunk,
milyen eszkmilyen eszköözzöökkel tankkel taníítunk,tunk,
hogyan khogyan kéérrüünk sznk száámon?mon?


