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A tantárgy célkitűzései
A tantárgy célja, hogy megismertesse a legfontosabb nemzetközi földrajzi adatbázisok elérhetőségét,
jellemzőit. Ezen túl szakirodalmi források alapján bemutatja ezen adatforrások földrajzi
vizsgálatokban való alkalmazási lehetőségeit és korlátait.
A tantárgy képessé teszi a hallgatókat adatbázisok értékelésére, körültekintő használatára, ami
bármely kutatómunkának előfeltétele. A félév végére elsajátíthatók azok a képességek, amelyek egy
önálló módszertani, az adatbázisok felhasználását értékelő szemináriumi dolgozat elkészítéséhez
szükségesek.
Tematika
szeptember 12.
szeptember 19.
(Nemes Nagy József)
„Szervezeti blokk”
szeptember 26.
október 3.
október 10.
október 17.

„Tematikus blokk”
október 18. szombat!
október 24.
október 31.
november 7.

Óramegbeszélés, követelmények ismertetése
Miért érdekesek a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok?

Szünet (nyílt nap)
Almanachok (Fischer, De Agostini, CIA stb.)
ENSZ és nemzetközi szervezetek, Eurostat I.
(ILO, WHO, FAO, WTO, OECD, World Bank stb.)
ENSZ és nemzetközi szervezetek, Eurostat II.
(ILO, WHO, FAO, WTO, OECD, World Bank stb.)

november 14.
november 21.
november 28.
december 5.
december 12.

Nemzeti számlák
Őszi szünet
Őszi szünet
Dolgozatok megbeszélése – témák megvitatása,
formai és tartalmi követelmények részletes ismertetése
Fejlettség (Nemes Nagy József)
Osztályozások
Térfelosztás
Vállalatok
Ábrázolások, adatmegjelenítés

december 16. 16:00

Dolgozatok leadása
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Követelmények
Rendszeres óralátogatás – maximum 3 hiányzás megengedett; v.ö. HKR 63. § (2) és HKR 66. § (1),
ennél több hiányzás esetén a gyakorlati jegyet megtagadjuk.
Szemináriumi dolgozat megírása (12–15 oldal)
• Tartalma: egy szabadon választott ország, országcsoport vagy nemzetközi szervezet egy
tématerületre vonatkozó (gazdaság, gazdasági fejlettség, szegénység, szociális ellátás,
egészségügy, oktatás, közlekedés stb.) területi adatrendszerének, adatforrásainak,
mutatóinak bemutatása; alkalmazási lehetőségeinek és korlátainak értékelésével kiegészítve.
• Felhasználandó források: internetes és nyomtatott források.
• Formai és tartalmi követelmények: az órán ismertetettek, egyebekben lásd a Regionális
Tudományi Tanulmányok 11. fejezetét („Az eredmények közzététele”).
• Leadási határidő: december 16. kedd 16:00. Leadás elektronikusan a Moodle‐on keresztül
(.doc vagy .pdf) és kinyomtatva egyaránt.
Az órai anyagok elérhetők a Moodle‐on (http://elearning.elte.hu).

Budapest, 2008. szeptember
Nemes Nagy József, Czirfusz Márton
ELTE Regionális Tudományi Tanszék
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